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RESUMO 

 

Desde seu surgimento no início dos anos 90 em revistas especializadas e blogs, 

o jornalismo de games vêm se fortalecendo e ganhando espaço em portais de 

grandes veículos que, recentemente, passaram a investir em coberturas 

jornalísticas de competições de esportes eletrônicos. O e-sport, como é 

chamada a modalidade competitiva dos videogames, se tornou objeto de 

inúmeros estudos por ser um artefato de grande aceitação no mercado que, 

atualmente, acarreta lucros gigantescos e move uma cultura ao redor do mundo. 

A presente monografia analisa critérios do Jornalismo Online nas notícias 

produzidas por dois portais, são estes SporTV e ESPN. Para isto, duas semanas 

distintas foram definidas, uma sem grandes novidades na área dos games e 

outra durante a abertura do Circuito Brasileiro do jogo League of Legends, 

ocorrido em 2017.  

 

Palavras-Chave: Jornalismo de Games; E-sports; Games; SporTV; ESPN;  
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ABSTRACT 

 

Since her appearence in the early 1990s in specialized magazines and blogs, 

gaming journalism have been gaining strength and ground in large vehicles 

postals that have recently began to invest in journalistic coverage of electronic 

sports competitions. The e-sport, as it is called the competitive mode of 

videogames, became object of numerous studies for being an artifact of great 

acceptance in the market that, at moment, bring gigantic profits and moves a 

culture around the world. This monography analyzes Online Journalism’s criteria 

in news produced by two portals, these are SporTV and ESPN. For this, two 

distinct weeks were defined, one without great news on area of games and 

another during the opening of the Brazilian Circuit of the game League of 

Legends in 2017. 

 

Keywords: Gaming Journalism; E-sport; Games; SporTV; ESPN; 
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INTRODUÇÃO 

 

Muito atrás do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e da Liga dos 

Campeões, o histórico de disputas por direitos de transmissão de campeonatos 

esportivos entre emissoras brasileiras é antigo e data desde os anos 80. No 

último ano o episódio se repetiu, grande parte das emissoras do país se reuniram 

por um propósito diferente do tradicional: os e-sports. Mais de 20 anos após os 

primeiros torneios de videogames, as principais competições atraíram a atenção 

das emissoras esportivas brasileiras. 

O que acontece no Brasil é reflexo de uma tendência mundial onde os 

esportes eletrônicos estão cada vez maiores. Trata-se de uma mídia de 

entretenimento que em 2013 superou o faturamento mundial dos mercados de 

música e cinema juntos1. Neste ano, o campeonato mundial do jogo League of 

Legends teve em média cerca de 73 milhões de espectadores, um ano antes, 

em 2016, o mesmo evento alcançou 14,7 milhões. Números como estes atraíram 

cada vez mais veículos para o universo dos torneios de videogames.  

No Brasil, este jogo é um dos principais fenômenos, seu Brasileirão, o 

Circuito Brasileiro de League of Legends (CBLoL), é uma das principais disputas 

da América Latina. Em suas duas últimas edições, os canais SporTV e ESPN 

realizaram coberturas pelos portais ESPN Brasil e E-SporTV, através de suas 

editorias de jogos.  

O jornalismo de games, portanto, se sobressai como peça central deste 

estudo já que, seu surgimento se deu pela mesma necessidade destas 

emissoras de suprir a demanda por notícias diante do crescimento desta 

indústria. Nesse sentido, tal gênero requer uma atualização contínua na mesma 

proporção em que os games e a Internet apresentam, por exemplo, um recurso 

novo. Para Santos (2010), neste fator, o webjornalismo apresenta características 

em comum com a editoria e com os games uma vez que é dinâmico, rápido e 

capaz de integrar imagens e sons. A autora complementa que, teoricamente, é 

                                                             
1 Dados do levantamento Digi-Capital, banco de investimentos especializado em tecnologia, 

mídias digitais e videogames.  
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uma segmentação nova no Brasil mas que já faz parte do cenário jornalístico de 

outros países:  

Na Europa e nos Estados Unidos esta especialização já 
vem sendo trabalhada há muitos anos. No nosso país, é 
uma área muito recente, mas que vem se fortalecendo 
através de diversas mídias especializadas como revistas, 
websites e programas de TV. Atualmente, existem 
diversas publicações especializadas no Brasil, além de 
diversos sites, que produzem diariamente matérias, 
coberturas de grandes eventos e reviews2 sobre games. 
(SANTOS, 2010, p. 9)  

Nesse sentido, o objetivo geral da pesquisa “Jornalismo de games: o 

webjornalismo nas editorias de games dos portais ESPN e SporTV” foca 

apresentar análises qualitativas e quantitativas de notícias extraídas dos dois 

sites, com o propósito de verificar conceitos, definições e ferramentas do 

jornalismo online nestes. Para isto, foram definidas duas semanas distintas de 

2017, uma sem grandes eventos na área dos games e outra durante a abertura 

do CBLoL. Feito isso, critérios como Interatividade, Conteúdo, Linguagem, 

Multimidialidade e Hipertextualidade foram estudados a partir do conteúdo 

produzido pelos dois portais nestes dois períodos. 

Após a introdução, no capítulo 2, é feito um levantamento teórico sobre o 

histórico dos games no mundo e toda a sua evolução através das décadas. Foi 

explicado também, por subcapítulos, o surgimento do esporte eletrônico e o 

game League of Legends. Dos teóricos utilizados neste capítulo, foi feita uma 

divisão temática de obras que abordam os videogames, os jogos como produto 

midiático e os e-sports como pauta jornalística. Do primeiro tema, foram 

aproveitadas as obras dos pesquisadores Wagner (2006), Pereira (2014), Neto 

(2016) e Lummertz (2015). E teóricos da editoria de games Santos (2010), 

Lupatini (2014) e Andrade (2008) que analisaram especificamente os e-sports 

como notícia.  

No capítulo 3, foi contextualizado o ambiente da cibercultura que deu 

origem ao jornalismo online, o jornalismo de games e seus portais na Internet. 

Nestes capítulos, foram exploradas obras dos primeiros teóricos do jornalismo 

online como Canavilhas (1999), Mielniczuk e Palacios (2001), Maragoni et al. 

                                                             
2 Trata-se de uma avaliação ou análise crítica de um determinado projeto ou produto. 
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(2002), e da geração recente do ambiente digital como Schwingel (2012) e 

Rodrigues (2014), o que possibilitou criar um paralelo dos primeiros 

observadores do ciberjornalismo aos dos dias atuais. 

Em seguida, no capítulo 4, é contada, resumidamente, a história das 

empresas de TV por assinatura, a ESPN e a Globosat, que deram origem aos 

canais esportivos ESPN e SporTV. Também é feita uma apresentação de seus 

portais na Internet. No quinto e último capítulo estão concentradas todas as 

análises das 82 notícias selecionadas. Após estes capítulos, foi desenvolvida a 

conclusão, no capítulo 7 estão as referências bibliográficas e no capítulo 8 

encontramos os anexos.     
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2. HISTÓRIA DOS VIDEOGAMES 

 

Apesar do tema central desta monografia ser o jornalismo que cobre os 

esportes eletrônicos, é importante contextualizar rapidamente a história dos 

games, de modo que fique claro o entendimento da importância em que sites 

esportivos dedicam parte de suas editorias a este fenômeno. Antes de 

apresentá-los, iremos esclarecer denominações comuns desta área, como 

consoles, e-sports, gamer, arcade etc. Visto que existem diversas variações para 

a palavra “jogo”, nesta monografia será utilizada a definição ligada a jogos 

eletrônicos.  

Um videogame, segundo Santos (2010), é um jogo eletrônico no qual o 

jogador interage com imagens enviadas a um dispositivo que as exibe, como 

uma televisão ou um monitor. Os jogos, que são chamados por sua tradução em 

inglês de games são encontrados em cartuchos e outras mídias de 

armazenamento como CDs e DVDs, já os consoles são os aparelhos capazes 

de executar esses jogos, como esclarece Gallo (2007). 

Consoles são equipamentos projetados especificamente para se 
jogar diversos jogos de videogame, normalmente em ambiente 
doméstico, por meio da troca de cartuchos, DVD’s ou por 
seleção direta na memória do aparelho, conectados a um 
monitor de televisão ou sistema de projeção de imagens. 
Possuem um hardware totalmente dedicado para games, 
podendo, por exemplo, carregar desempenho gráfico, capaz de 
processar e executar animações em tempo real. (GALLO, 2007, 
p.97) 

Existe uma grande discussão em torno de qual foi o primeiro console. 

Pereira (2014) afirma que o primeiro surgiu em 1947, quando Thomas T. 

Goldsmith Jr. e Estle Ray Mann desenvolveram o “Cathode-Ray Tube 

Amusement Device”, o primeiro dispositivo eletrônico de entretenimento 

interativo feito a partir da tecnologia de tubos de raios catódicos3 que permitia ao 

jogador a possibilidade de mirar e atirar em um avião. Como tratava-se de uma 

tecnologia simples, era necessário fixar ilustrações ou molduras dos alvos na 

tela.  

                                                             
3 CRT (Cathode-Ray Tube) ou tubo de raios catódicos, também utilizados em televisores e nas 

primeiras versões de monitores de computador. 
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Furtado (1952) defende em sua tese que o pioneiro tenha sido a empresa 

Ferranti Internacional4 que em 1951 lançou o Nimrod, um computador fabricado 

exclusivamente para rodar a versão eletrônica do jogo matemático Nim na 

intenção de demonstrar a capacidade de processamento da máquina que 

utilizava lâmpadas em vez de CRT. Para Rocha e Galiza (2009) o jogo de damas 

foi o primeiro dos jogos clássicos a ser disputado inteiramente por um 

computador e o responsável por tal feito fora Christopher S. Strachey, um 

cientista da Universidade de Manchester e um dos fundadores da base da 

computação que escreveu o primeiro programa funcional para o jogo em 1952.  

No mesmo ano, o professor de ciência da computação da Universidade 

de Cambridge, Alexander S. Douglas, criou o OXO (conhecido também como 

“Noughts and Crosses”), uma versão eletrônica do jogo da velha como parte de 

sua tese sobre a interação humano-computador em um EDSAC5. Em 1958, Alex 

Bernstein (1958), programador da IBM, publicou um artigo na revista Scientific 

American6 sobre o sucesso da criação de seu primeiro programa de computador 

onde era possível jogar xadrez. 

Embora não haja consenso sobre a origem exata, de maneira geral atribui-

se o marco zero dos videogames à William Higinbotham, um físico que trabalhou 

na construção da primeira bomba nuclear e, no dia 8 de outubro de 1958, 

desenvolveu para a feira anual do Laboratório Nacional de Brookhaven7, em 

Nova Iorque, o jogo eletrônico “Tennis for Two” (Tênis para Dois) com o objetivo 

de “animar a feira com um jogo em que as pessoas pudessem interagir, e que 

transmitisse a mensagem de que nossos empreendimentos científicos têm 

relevância para a sociedade” (HIGINBOTHAM, 1983, p.2).  

O console, que o cientista levou 3 semanas para programar, era um 

computador analógico que projetava imagens em um osciloscópio e o resultado 

                                                             
4 Empresa britânica do ramo de engenharia elétrica que fornecia sistemas de circuitos 

integrados (C.I.s) de defesa para as forças armadas do Reino Unido fundada em 1905. 
5 Electronic Delay Storage Automatic Calculator (EDSAC) foi um dos primeiros computadores 
com sistema de armazenamento de programas. 
6 Em circulação desde 1845, a Scientific American é uma revista mensal de divulgação 

científica dos Estados Unidos. 
7 Brookhaven National Laboratory, localizado em Upton, sudeste dos Estados Unidos, e em 

funcionamento desde 1947. 
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foi uma representação de quadra de tênis vista lateralmente com foco na 

trajetória da bola (Figura 1).  

 

 

Fonte: Site Bounthavy8. 

 

O jogo não era graficamente parecido com os videogames que 

conhecemos hoje, apenas pontos e figuras geométricas representavam os 

gráficos do jogo que nunca chegou a sair do laboratório e nem mesmo foi 

patenteado pois, para seu criador, aquilo não passava de um pequeno 

passatempo. Entretanto, para o professor de linguística da Universidade de 

Pelotas, Vilson J. Leffa (2012), a invenção de Higinbotham vai além do 

entretenimento e situa-se próxima aos objetivos comunicacionais por dois 

aspectos:  

A da possibilidade de relevância social do videogame, 
originalmente apresentado a um público em uma feira, um 
evento essencialmente grupal, caracterizando-se, portanto, mais 
como um ritual coletivo do que uma atividade individual ou 
privada. E a preocupação de Higinbotham com a interação, 
desde o título dado ao game - “Tennis for Two” possibilitando 
que duas pessoas jogassem ao mesmo tempo – até a tentativa 
de atrair o público para a feira, oferecendo algo dinâmico. 
(LEFFA, 2012, p.214) 

                                                             
8 Disponível em: <http://bounthavy.com/wordpress/tennis-for-two-octobre-1958/>. Data de 
acesso: 05/07/2017. 

Figura 1 - Imagem 1: Tennis for Two em um osciloscópio. 

http://bounthavy.com/wordpress/tennis-for-two-octobre-1958/
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Em 30 de julho de 1961, um grupo de estudantes do Massachusetts 

Institute of Technology (MIT)9 testavam pela primeira vez o Spacewar! (Figura 2) 

que, para Azevedo (2004), é concebido como o pioneiro dos games eletrônicos.  

Considerado o primeiro jogo para computador, Spacewar! foi 
criado pelo jovem programador Steven Russell, que buscou 
inspiração na obra do escritor de ficção científica E.”Doc” Smith. 
Para desenvolver a primeira versão de Spacewar!, foram 
consumidas mais de duzentas horas de trabalho. (AZEVEDO, 
2004, p.10 apud SANTOS, 2010, p.13). 

O jogo foi inspirado na corrida espacial que era debatida na época10, 

simulava uma batalha entre duas naves que se movimentavam em diferentes 

direções em um campo gravitacional e, apesar de sua simplicidade, o produto 

fez sucesso por seu aspecto realístico ao empregar conceitos da física.   

 

 

 

 

Fonte: Site PDP-1 Restoration Project.11 

 

                                                             
9 Instituto de Tecnologia de Massachusetts. 
10 Em 12 de abril de 1961 houve o primeiro voo orbital de um homem no espaço (o primeiro, em 

1957, foi da cadela Laika a bordo do Sputnik 2). Também neste ano, o ex-presidente dos 
Estados Unidos John F. Kennedy, anunciou que enviaria um homem para a lua. Portanto, o 
assunto era muito comentado naquele ano e serviu de inspiração para o game. 
11 Disponível em: < http://www.computerhistory.org/pdp-1/spacewar/>. Data de acesso: 
05/07/2017. 

Figura 2 - Imagem 2: Dan Edwards e Peter Samson jogando Spacewar! 
em um PDP-1. 

http://www.computerhistory.org/pdp-1/spacewar/
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Mesmo atingindo resultado satisfatório, estes jogos continuavam restritos 

às universidades onde foram programados já que eram máquinas imensas e de 

alto custo. Foi a partir dos anos 70 que os fliperamas surgiram como substitutos 

dos computadores de laboratório e o grande responsável por isso foi Nolan 

Bushnell, um engenheiro eletricista creditado como o “pai dos videogames”. 

Bushnell criou sua primeira empresa em 1971, a “Syzygy”, junto com Ted 

Dabney com quem trabalhou junto consertando máquinas de pinball12 enquanto 

arrecadavam dinheiro para terminar o primeiro arcade13 da empresa, que seria 

chamado de “Computer Space” (Figura 3). O jogador controlava uma nave 

espacial que desviava de tiros vindos de naves alienígenas inimigas e atirava 

mísseis de volta para destruí-las. O jogo lucrou 3 milhões de dólares na época, 

mas logo foi descontinuado para outro arcade que Bushnell e Dadney 

desenvolviam. 

Em 1972, mudaram o nome da empresa para Atari e contrataram o 

engenheiro Allan Alcorn, incumbido a participar do novo jogo que a empresa 

planejava, Alcorn criou então uma simulação de um jogo de tênis chamado 

“Pong” (Figura 3) que virou febre nos Estados Unidos chegando a alcançar 35 

mil máquinas no país (Pereira, 2014). Sua repercussão abriu espaço para outros 

jogos de arcade, como “Space Invaders” e “Pac-Man”, que deram início a uma 

cultura de casas especializadas nestas máquinas, as videoarcades.  

 

 

                                                             
12 Vistas nos mesmos ambientes que os arcades, as máquinas de pinball são jogos 
eletromecânicos onde o jogador manipula duas “palhetas” de modo a evitar que uma ou mais 
bolas de metal caíssem na parte inferior da área do jogo. 
13 O arcade, conhecido no Brasil como fliperama, é uma plataforma eletrônica que permite ao 
usuário acessar jogos eletrônicos ao custo de algumas moedas inseridas na própria máquina, 
eram usadas em estabelecimentos de entretenimento como bares ou casas de jogos. 
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Fonte: Site The Dot Eaters14. 

 

Logo depois, a Atari investiu em uma versão que pudesse ser jogada em 

casa mas, antes deles, um engenheiro norte-americano que trabalhava no 

departamento de defesa dos Estados Unidos já havia apresentado em 1967 - 

quatro anos antes da fundação da Atari - uma máquina que pudesse rodar jogos 

ligada a qualquer aparelho de televisão. Com ajuda de outros pesquisadores 

lançou o “Chasing Game”, um rudimentar jogo de ping-pong que deu origem ao 

Pong da Atari. Em 1968, Baer que também viria a ser chamado de “precursor 

dos videogames”, já tinha um protótipo chamado “Brown Box” e um acordo com 

a empresa fabricante de televisores Magnavox, que lançou o produto em 1972 

com o nome de Magnavox Odyssey (Figura 4). 

 

 

                                                             
14 Disponível em: <http://thedoteaters.com/?attachment_id=1458 e 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pong>. Data de acesso: 05/07/2017. 

Figura 3 - Imagem 3: Máquinas originais dos arcades Computer Space e Pong. 

http://thedoteaters.com/?attachment_id=1458
https://en.wikipedia.org/wiki/Pong
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    Figura 4 – Imagem 4: Console Original Magnavox Odyssey. 

Fonte: Site Digital Spy15.  

 

 

O console oferecia 12 títulos de jogos, todos com temática esportiva 

(futebol, vôlei, basquete, tiro, entre outros) e vinha acompanhado de acessórios 

como rifle e folhas de papel para anotar o placar. Mesmo sendo uma 

modernidade diante das invenções anteriores, além do alto custo de produção 

para a Magnavox, os jogos ainda eram em preto e branco e o console obrigava 

os usuários a colarem cartões plásticos na tela do aparelho de TV para deixá-los 

coloridos, o que provocou queda nas vendas, mas abriu espaço para outras 

máquinas. Em 1977, a Atari passou a fabricar o Atari 2600, que logo nos 

primeiros anos vendeu mais de 800 mil unidades (Pereira, 2014). Nele, era 

possível jogar títulos como o jogo de ação Pitfall e o de tiro Space Invaders 

(Figura 5). 

 

                                                             
15 Disponível em: <http://www.digitalspy.com/gaming/retro-gaming/feature/a616235/magnavox-
odyssey-retrospective-how-console-gaming-was-born>. Data de acesso: 05/07/2017. 

http://www.digitalspy.com/gaming/retro-gaming/feature/a616235/magnavox-odyssey-retrospective-how-console-gaming-was-born
http://www.digitalspy.com/gaming/retro-gaming/feature/a616235/magnavox-odyssey-retrospective-how-console-gaming-was-born
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Fonte: Site Over Game Retro16. Fonte: Vídeo Space Invaders Atari 2600 Gameplay17. 

 

A popularidade do Atari 2600 declinou em 1983 devido a recessão na 

indústria de videogames no mercado norte-americano18, Pereira (2014) sugere 

que motivos como a saturação do mercado, o surgimento de computadores e o 

fracasso de jogos como Pac-Man e ET contribuíram para que a produção 

estagnasse.  

Mas a mesma foi retomada com o surgimento da fabricante de jogos 

japonesa Nintendo. A empresa, já conhecida nos Estados Unidos por lançar o 

arcade Donkey Kong em 1981, entrou no mercado de consoles lançando em 

1985 o Nintendo Entertainment System (NES), uma máquina que trazia gráficos 

de 8 bits19 e vinha acompanhada de um cartucho do jogo Super Mario Bros, algo 

inovador na época. O console foi eleito em 2009 pelo jornal especializado em 

videogames IGN20 como o melhor console da história. Houve então uma nova 

geração de consoles em 1987, com melhores gráficos (de 16 bits, mais 

coloridos), equipamento sonoro avançado e alguns substituíam cartuchos por 

CD-ROM21. O primeiro a demonstrar tal tecnologia foi o Mega Drive da produtora 

                                                             
16 Disponível em: <https://overgameretro.com.br/tag/pitfall/>. Data de acesso: 05/07/2017. 
17 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=FAB_3RquG70>. Data de acesso: 
05/07/2017. 
18 Segundo Pereira (2014), as receitas do mercado norte-americano caíram de 3.2 bilhões de 
dólares para cerca de 100 milhões em 1985. 
19 O bit é a menor unidade de medida de transmissão de dados ou impulsos elétricos usado na 
computação e informática. 
20 Disponível em: <http://www.ign.com/lists/top-25-consoles. Acesso dia 24/09/2017. 
21 “Compact Disc Read-Only Memory” ou CD-ROM são CDs com capacidade de 

armazenamento compacto. 

Figura 5 – Imagem 5: Capturas de tela dos jogos Pitfall e Space Invaders. 

http://www.ign.com/lists/top-25-consoles
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também japonesa SEGA. Esta inovação progrediu até a quinta geração, de 32 e 

64 bits, quando o console a se tornar popular em 1994 foi o Playstation, da 

multinacional japonesa Sony. 

O primeiro jogo para computador foi o Colossal Cave Adventure lançado 

por Will Crowther em 1976 para um PDP-10, um computador mainframe (que 

ocupa uma sala inteira) que foi adaptado para uma plataforma mais comercial, o 

computador pessoal (PC) Apple II, uma máquina de 1977 com gráficos em 8 bits. 

Entretanto este não foi o PC mais bem-sucedido da década de 80, o Commodore 

64 (C64) lançado em 1982 vendeu 2 milhões de unidades por ano de 1983 a 

198622  e rendeu mais de 10 mil softwares 23  comerciais lançados para esta 

plataforma, incluindo jogos.  Os jogos de PC tinham uma variedade de gênero 

maior que os consoles, mas talvez a característica dos computadores pessoais 

que mais contribuiu para o desenvolvimento dos jogos tenha sido a conexão com 

a internet. 

Embora uma das primeiras redes entre computadores ter surgido nos 

anos 60, foi só no final dos anos 80 que a internet começou a tomar forma 

parecida da que vemos hoje. A ARPANET 24 , criada a fins militares pelo 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 1968, conectava quatro 

computadores (chamados de IMPs25) que serviam como portões para a troca de 

dados entre pontos distintos em uma mesma rede - três destes localizados em 

universidades dos estados da Califórnia e Utah, no oeste dos Estados Unidos. 

Em 1981 acumulava 213 pontos de conexão, incluindo pontos na Noruega e no 

Reino Unido. A internet surgiu a partir das conexões de várias redes como esta26. 

Após a implementação de uma padronização da comunicação entre redes 

diferentes (chamada de protocolo TCP/IP27) foi possível que uma rede mundial 

de computadores surgisse. 

Em 1989 é apresentada a sigla para World Wide Web ou Rede Mundial 

de Computadores (WWW), que funcionava a partir de um protocolo que permitia 

                                                             
22 http://www.pagetable.com/?p=547. Acesso dia 24/09/2017. 
23 Software são programas executados internamente em um computador. 
24 Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET).  
25 Interface Message Processor (IMP). 
26 A britânica NPL, a francesa CYCLADES e a também norte-americana Usenet. 
27 Transmission Control Protocol (TCP) Protocolo de Controle de Tranmissão e Internet 
Protocol (IP) Protocolo de Internet. 

http://www.pagetable.com/?p=547
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que os usuários acessassem arquivos em diferentes partes da rede. Ainda no 

mesmo ano o primeiro provedor de Internet, o The World28, oferecia a primeira 

conexão de Internet por linha discada (dial-up). Desde então, a Internet que era 

utilizada apenas para pesquisa e troca de informação entre cientistas e 

universidades, passou a ser acessada com fins individuais. 

Em vista disso, diversos videogames que usam conexão entre 

computadores foram desenvolvidos, como o caso dos jogos MUD (Multi-User 

Dungeon) jogos de mundo virtual baseados em textos e dos RPGs (Role-Playing 

Games) em que os jogadores assumem papéis de personagens. Este último deu 

origem aos MMORPGs (Massively Multiplayer Online Role-Playing), jogos online 

com capacidade de receber uma quantidade massiva de jogadores simultâneos. 

Tais gêneros trouxeram um mundo imersivo para que pessoas de diversos 

lugares pudessem interagir entre si, estas interações resultaram nas primeiras 

competições de jogos online. 

 

 

2.1 O Esportes Eletrônicos 

 

Os jogos eletrônicos - chamados de e-sports (ou eSports), do inglês 

“electronic sports” - são, segundo a Confederação Brasileira de Esportes 

Eletrônicos (CBEE) “qualquer atividade que, fazendo uso de artefatos 

eletrônicos, caracterize competição entre dois ou mais participantes”29. Diferente 

dos esportes tradicionais que requer preparo físico, assim como o xadrez, este 

testa os limites psicológicos de agilidade e estratégia do jogador que utiliza um 

controle, mouse e teclado para jogar.  

Os primeiros jogos a serem disputados de maneira competitiva foram os 

fliperamas, títulos como Pac-Man, Spacewar! e Space Invaders gravavam 

placares em seus sistemas que geravam pontuações dos melhores jogadores, 

em pouco tempo as casas de arcades (videoarcades) se tornaram ponto de 

                                                             
28 http://www.ufpa.br/dicas/net1/int-h199.htm. Acesso dia 24/09/2017. 
29 Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos (CBEE). http://www.cbee.org.br/. Acesso dia 

24/09/2017. 

http://www.ufpa.br/dicas/net1/int-h199.htm
http://www.cbee.org.br/
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encontro para as primeiras disputas entre jogadores, o que fez com que os 

arcades entrassem em ascensão nos anos 80. No dia 19 de outubro de 1972, foi 

organizada a primeira competição do jogo Spacewar! na Universidade de 

Stanford30, nos Estados Unidos. Seis anos depois, a distribuidora japonesa Taito 

Corporation31 lançou o jogo Space Invaders que, em 1980 teve seu primeiro 

campeonato nacional organizado pela Atari, o The Nacional Space Invaders 

Championship (Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Imagem 6: Participantes do Space Invaders Championship, organizado pela Atari 
em 1980. 

Fonte: Site Reddit32. 

 

Em pouco tempo as produtoras notaram que seus jogos reuniam centenas 

de fãs e passaram a organizar torneios na década de 90 que existem até hoje, 

como: o Nintendo World Championship (1990), o QuakeCon (1996) que reúne 

jogadores fanáticos por games de tiro e o Evolution Championship Series (1996) 

                                                             
30 Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade de Stanford (Stanford University Artificial 

Intelligence Laboratory). 
31 Produtora e distribuidora de jogos eletrônicos no Japão fundada desde 1953. 
32 Disponível em: 
<https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/comments/3a9wz7/the_national_space_invaders_champi
onship_held_by/>. Data de acesso: 15/07/2017. 

https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/comments/3a9wz7/the_national_space_invaders_championship_held_by/
https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/comments/3a9wz7/the_national_space_invaders_championship_held_by/
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organizado pela comunidade entusiasta por jogos de luta. Desde os primórdios 

nos Estados Unidos das décadas de 70 e 80, competições ocorriam tanto para 

a promoção comercial de títulos quanto pela reunião de fãs.   

Embora os arcades tenham sido os responsáveis pela popularização dos 

jogos eletrônicos, foi somente com a massificação dos computadores pessoais 

e da Internet que os jogadores se organizaram. No Brasil, o aparecimento das 

LAN houses33 (antigos cybercafés) ajudaram na difusão dos e-sports entre os 

jovens, principalmente com o lançamento do jogo de tiro Counter Strike 1.6 

(1999) - que atualmente possui o Brasil como o melhor time do mundo34. Foi a 

partir de encontros em estabelecimentos como estes que jogadores interessados 

em competir deram origem a ligas online como a Cyberathlete Professional 

League (CPL)35, criada em 1997 e inspirada no modelo de negócio das ligas de 

esporte profissionais norte-americanas.  

O praticante de esportes eletrônicos logo passou a receber o nome de 

"ciberatleta”, podendo ter o direito de participar de campeonatos oficiais e 

disputar títulos. Atualmente, os jogadores são patrocinados por grandes 

empresas da área de tecnologia36, grande parte deles deixam suas casas para 

morar com a equipe em centros de treinamento conhecidos como “game 

houses”, onde passam o dia em treino constante. Estes, são considerados como 

celebridades na comunidade gamer e recebem salários milionários para jogar, 

como o caso do sul-coreano tri-campeão de League of Legends Lee “Faker” 

Sang-hyeok, considerado como o melhor jogador de LoL com o maior salário da 

história do e-sport de 2,5 milhões de dólares por ano (cerca de 8 milhões de 

reais)37. 

                                                             
33 Abreviação para Local Area Network (Rede Local de Computadores), teve sua origem na 

Coreia do Sul como PC방 (PC Bang) e se popularizaram com o lançamento do jogo Starcraft 

II. 
34 http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/06/o-brasil-no-topo-do-csgo-trajetoria-da-
maior-equipe-de-e-sport-do-pais.html. Acesso dia 24/09/2017. 
35 http://thecpl.com/. Acesso dia 24/09/2017. 
36 Um exemplo é o do time Samsung Galaxy, patrocinado pela empresa sul-coreana Samsung. 
37 http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/05/milionario-e-idolo-de-uma-geracao-faker-
o-coreano-que-e-o-pele-do-lol.html. Acesso dia 24/09/2017. 

http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/06/o-brasil-no-topo-do-csgo-trajetoria-da-maior-equipe-de-e-sport-do-pais.html
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/06/o-brasil-no-topo-do-csgo-trajetoria-da-maior-equipe-de-e-sport-do-pais.html
http://thecpl.com/
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/05/milionario-e-idolo-de-uma-geracao-faker-o-coreano-que-e-o-pele-do-lol.html
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/05/milionario-e-idolo-de-uma-geracao-faker-o-coreano-que-e-o-pele-do-lol.html
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Uma tendência mundial que no Brasil que se torna cada vez mais comum 

são times de futebol que patrocinam equipes de e-sports38: Santos Dexterity do 

Santos F.C., ABC Stars do time potiguar ABC Futebol Clube e a Brave e-Sports 

que mudou de nome após se unir ao time paraense Remo Brave em 201639.  

A virada do século trouxe grandes mudanças na maneira como eram 

vistos os videogames dez anos antes. Em 2000, o governo sul-coreano criou a 

KeSPA40, uma organização para controlar os campeonatos no país e inaugurou 

o OGN41 (Ongamenet), o primeiro canal de televisão especializado em e-sport 

na Coréia do Sul. O maior campeonato de games do mundo estimado como a 

“olimpíada dos games” (SANTOS, 2010, p.20), o World Cyber Games (WCG)42, 

teve sua primeira edição em outubro de 2000 na capital da Coréia do Sul, Seoul, 

e reuniu jogadores do mundo todo disputando diversos títulos como o jogo da 

produtora de jogos norte-americana Blizzard, o “World of Warcraft”, que deu 

origem ao aclamado League of Legends, que será visto a seguir. 

 

 

2.2 League of Legends  

 

Apesar dos esportes eletrônicos atingirem importantes realizações no 

início dos anos 2000 como altas premiações, eventos globais e, principalmente 

na Coréia do Sul, reconhecimento da sociedade, foi a partir de 2009 que os 

números de audiência, jogadores e equipes profissionais começaram a atingir o 

patamar do cenário atual. Dentre os três primeiros lugares da lista de esportes 

eletrônicos que mais premiaram são de jogos lançados após 2009: Dota 2, 

                                                             
38 http://torcedores.uol.com.br/noticias/2017/07/times-de-futebol-brasileiros-que-apostam-nos-e-
sports. Acesso dia 24/09/2017. 
39 Outro investimento no ramo dos esportes eletrônicos foi o do ex-atacante da seleção 

brasileira de futebol, Ronaldo, que no início de 2017 tornou-se sócio de equipe CNB e-Sports 

Club e participou da cerimônia de premiação do “mundialito” de LoL, o Mid Season Invitational, 

sediado no Rio de Janeiro em maio. 

40 Korea e-Sports Association, http://www.e-sports.or.kr/. Acesso dia 24/09/2017. 
41 Ongamenet (OGN), http://ogn.tving.com/ogn. Acesso dia 24/09/2017. 
42 Sua última edição foi em 2013. 

http://torcedores.uol.com.br/noticias/2017/07/times-de-futebol-brasileiros-que-apostam-nos-e-sports
http://torcedores.uol.com.br/noticias/2017/07/times-de-futebol-brasileiros-que-apostam-nos-e-sports
http://www.e-sports.or.kr/
http://ogn.tving.com/ogn
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League of Legends, Counter-Strike e Starcraft II, como é visto abaixo na Figura 

7.   

 

 

Figura 7 – Imagem 7: Jogos eletrônicos mais rentáveis. 

Fonte: Site e-Sports Earnings43.  

 

O jogo mais antigo dos três é League of Legends (LoL), lançado em 

outubro de 2009 pela produtora Riot Games. Desde 2011, aparece nos principais 

eventos de esportes eletrônicos do mundo44 e cerca de 43 milhões de dólares 

foram distribuídos em mais de mil torneios. Mais impressionante que a 

quantidade de prêmios e torneios, é a audiência do jogo e base de jogadores: 

LoL lidera o ranking dos jogos mais populares do mundo com a atual estimativa 

                                                             
43 Disponível em: <https://www.esportsearnings.com/games>. Data de acesso: 15/07/2017. 
44 Como World Cyber Game (WCG), Eletronic Sports League (ESL) e a série Intel Extreme 
Masters (IEM). 

https://www.esportsearnings.com/games
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de 100 milhões de jogadores ativos, sendo 67 milhões de jogadores mensais e 

27 milhões diários em 145 países45.  

Em seu último campeonato mundial 46 , o jogo ultrapassou diversos 

recordes, tais como: de maior premiação em um único evento de LoL com 6 

milhões de dólares 47 , contabilizou 43 milhões de espectadores, alcançando 

audiência máxima no confronto final de 14,7 milhões48 (em 2014 chegou aos 

11,2 milhões49), outro recorde foi de 370 milhões de horas de evento transmitidos 

simultaneamente em 23 canais de 18 linguagens. Ainda sobre dados, em 2015 

o jogo faturou para sua desenvolvedora cerca de 1,6 bilhão de dólares (cerca de 

5,3 bilhões de reais)50.  

 

Fonte: Site Torcedores.com51. 

                                                             
45 https://www.forbes.com/sites/insertcoin/2016/09/13/riot-games-reveals-league-of-legends-
has-100-million-monthly-players/#e419bee5aa8b. Acesso dia 10/09/2017. 
46 League of Legends World Championship 2016.  
47 Nos mundiais de 2014 e 2015 as premiações foram de 2 milhões de dólares. 
https://www.esportsearnings.com/games/164-league-of-legends. Acesso dia 10/09/2017. 
48 http://www.lolesports.com/en_US/articles/2016-league-legends-world-championship-numbers. 

Acesso dia 10/09/2017. 
49 https://www.riotgames.com/articles/20141201/1628/worlds-2014-numbers. Acesso dia 
10/09/2017. 
50 Segundo Investopedia, fonte mundial de conteúdo financeiro na web: 
http://www.investopedia.com/articles/investing/022216/how-microtransactions-are-evolving-
economics-gaming.asp. Acesso dia 10/09/2017. 
51 Disponível em: <http://torcedores.uol.com.br/noticias/2017/04/riot-games-league-of-legends>. 

Data de acesso: 15/07/2017. 

Figura 8 – Imagem 8: Plateia durante a final do Mundial de LoL de 2016. 

 

Figura 9 – Imagem 9: Final do CBLoL 2017 no Estádio do 
Mineirinho.Figura 10 – Imagem 8: Plateia durante a final do Mundial de LoL 

de 2016. 

https://www.forbes.com/sites/insertcoin/2016/09/13/riot-games-reveals-league-of-legends-has-100-million-monthly-players/#e419bee5aa8b
https://www.forbes.com/sites/insertcoin/2016/09/13/riot-games-reveals-league-of-legends-has-100-million-monthly-players/#e419bee5aa8b
https://www.esportsearnings.com/games/164-league-of-legends
http://www.lolesports.com/en_US/articles/2016-league-legends-world-championship-numbers
https://www.riotgames.com/articles/20141201/1628/worlds-2014-numbers
http://www.investopedia.com/articles/investing/022216/how-microtransactions-are-evolving-economics-gaming.asp
http://www.investopedia.com/articles/investing/022216/how-microtransactions-are-evolving-economics-gaming.asp
http://torcedores.uol.com.br/noticias/2017/04/riot-games-league-of-legends
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Tais valores colocam LoL como o game mais rentável do mundo, uma 

marca notável para um jogo gratuito que, desde o primeiro semestre de 201752, 

é o primeiro lugar na lista de mais jogados no ano. Atrás destes dados, o jogo é 

considerado a segunda paixão nacional depois do futebol53. 

Sua popularidade no Brasil trouxe em 2012 a primeira edição do 

Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL), um evento similar ao 

Brasileirão de Futebol onde os melhores times profissionais se enfrentam 

anualmente por uma vaga no Campeonato Mundial. De 2012 a 2014, o torneio 

baseou-se em classificatórias que resultavam no “mata-mata” - expressão 

popular para uma fase eliminatória de algum esporte onde o time que perde uma 

partida é diretamente eliminado - das Finais. Desde 2015 a competição adotou 

o formato de Liga mantido até hoje, sendo dividida em duas temporadas, 

chamadas também por sua tradução em inglês de splits. As rodadas do CBLoL 

2017 que aconteceram nos dias 21 de janeiro a 8 de abril (1ª rodada) e de 3 de 

junho a 2 de setembro (2ª rodada), ambas com 7 semanas de duração, foram 

realizadas nos finais de semana nos estúdios da Riot Games, em São Paulo. 

Com a repercussão do evento, as Finais - que são embates dos times 

finalistas dos dois splits - são sediadas em espaços públicos, muitas vezes em 

estádios esportivos como, por exemplo: O Estádio do Maracanãzinho (2014), 

Arena Palmeiras (2015), Ginásio do Ibirapuera (2016) e Ginásio do Mineirinho 

(2017). Nesta última, a audiência da Grande Final foi considerada a maior de 

todas, com cerca de 2.6 milhões de espectadores 54  dos quais 1.4 milhões 

assistiram pela internet e 1.2 milhões pela televisão no canal SporTV, que 

transmitiu ao vivo.  

                                                             
52 Dados do levantamento da SuperData, companhia especializada em análises do mercado de 
games. https://www.superdataresearch.com/us-digital-games-market/. Acesso dia 10/09/2017. 
53 http://istoe.com.br/league-of-legends-lol-campeonato-mundial-brasil/. Acesso dia 10/09/2017. 
54 Em 2014 a Final reuniu 8 mil espectadores, em 2015 foram 12 mil torcedores no local e 840 
mil espectadores que assistiram pela internet e em salas de cinema. Em 2016 o evento contou 
com quase um milhão de visualizações divididos em 16 mil pessoas no estádio, em mais de 60 
locais organizados, 22 salas de cinema do país e transmissões ao vivo em plataformas online. 

https://www.superdataresearch.com/us-digital-games-market/
http://istoe.com.br/league-of-legends-lol-campeonato-mundial-brasil/
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Fonte: Site ESPN Brasil 55. 

 

A amplitude de eventos como estes chamou atenção e espaço na 

programação de emissoras esportivas desde o início de 2017, duas delas foram 

a SporTV e a ESPN. Outras emissoras (Rede Record, Fox Sports e Esporte 

Interativo) mostraram interesse junto a Associação Brasileira de Clubes de e-

Sports (ABCDE)56, porém a desenvolvedora do jogo, Riot Games, cedeu os 

direitos de transmissão ao Grupo Globo – com quem já mantinha acordo – que 

transmitiu em tempo real 18 dias da competição, de Janeiro a Agosto. Em 2016, 

a SporTV transmitiu a final do CBLoL em Julho e a classificatória brasileira para 

o Mundial57, realizada em Curitiba. Em outubro do mesmo ano, o canal transmitiu 

a final do Mundial, disputado no Staples Center em Los Angeles, EUA.  

O Grupo Globo também investiu na programação de seu canal aberto e, 

em outubro de 2016 lançou o programa semanal Zero1, que nas madrugadas de 

sábado para os domingos é voltado exclusivamente sobre videogames. 

                                                             
55 Disponível em: <http://espn.uol.com.br/noticia/724445_surpreendente-e-fantastico-o-

espetaculo-da-grande-final-do-cblol-2017>. Data de acesso: 20/07/2017. 
56 http://espn.uol.com.br/noticia/625646_maiores-clubes-do-esport-brasileiro-criam-associacao-
para-profissionalizacao-da-classe. Acesso dia 10/09/2017. 
57 International Wildcard Qualifiers 2016, sediado em Curitiba de 24 de agosto a 04 de 
setembro. 

Figura 11 – Imagem 9: Final do CBLoL 2017 no Estádio do Mineirinho. 

 

http://espn.uol.com.br/noticia/724445_surpreendente-e-fantastico-o-espetaculo-da-grande-final-do-cblol-2017
http://espn.uol.com.br/noticia/724445_surpreendente-e-fantastico-o-espetaculo-da-grande-final-do-cblol-2017
http://espn.uol.com.br/noticia/625646_maiores-clubes-do-esport-brasileiro-criam-associacao-para-profissionalizacao-da-classe
http://espn.uol.com.br/noticia/625646_maiores-clubes-do-esport-brasileiro-criam-associacao-para-profissionalizacao-da-classe
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A ESPN Brasil se considera a pioneira na transmissão de e-sports58 e sua 

preocupação em produzir conteúdo especializado ao público que acompanha 

este assunto já era discutida desde 2014. Mas foi em 2017 que a emissora 

adicionou programas semanais sobre o tema em sua programação, abrindo 

espaço para diversos jogos além de LoL. Nas noites de quinta, a ESPN+ 

apresenta o “Multiplayer”, um simulador de games que traz aos telespectadores 

a experiência dentro de um jogo com uma hora de duração. Nas sextas, leva ao 

ar o “Match Making”, um telejornal apresentado por dois jornalistas da área que 

exibem novidades do mercado de games e entrevistam jogadores profissionais. 

Nas manhãs de sábados, o “Arena eSports” trata em 15 minutos o cenário 

internacional dos games, com entrevistas de jogadores europeus, asiáticos e 

norte-americanos além de análises dos torneios que acontecem no mundo.  

Em suma, League of Legends é um jogo que se classifica na categoria 

MOBA (abreviação para Multiplayer Online Battle Arena ou Arena de combate 

online entre vários jogadores) onde dois times de 5 pessoas se enfrentam com 

o objetivo de destruir o nexus da equipe adversária. Este nexus é uma 

construção localizada dentro do território inimigo e para alcançá-lo cada time 

deve destruir antes uma série de outras construções defensivas. Uma 

comparação válida observada por Pereira (2014) é de que esta mecânica é 

similar a de “capturar a bandeira”.  

A partida ocorre em um ambiente delimitado (visto na Figura 4 – Imagem: 

4), uma espécie de arena dividida em dois lados, azul e vermelho. Apesar de 

não ser inteiramente simétrica, a mesma possui os mesmos pontos de interesse: 

um nexus, 11 construções defensivas chamadas de torres, 2 lojas para a compra 

de itens usados durante a partida e 3 rotas chamadas de lanes: Top, Mid e Bot 

(Topo, Meio e Rota Inferior em inglês). 

 

                                                             
58 Declaração de Alexandre Biancamano, diretor de novos negócios da ESPN Brasil. 
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2017/01/1852497-emissoras-brigam-por-direitos-de-
transmissao-de-esportes-eletronicos.shtml. Acesso dia 10/09/2017. 

http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2017/01/1852497-emissoras-brigam-por-direitos-de-transmissao-de-esportes-eletronicos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2017/01/1852497-emissoras-brigam-por-direitos-de-transmissao-de-esportes-eletronicos.shtml
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Fonte: Site Táticas LoL59.  

 

Dentro do jogo, cada jogador controla um personagem (ou campeão como 

é denominado), atualmente existem 138 campeões no jogo e cada um possui 

atributos referentes às posições nas lanes que os jogadores vão ocupar: O Meio, 

o Topo, o Selva responsável por ocupar a selva encontrada entre as lanes, o 

Atirador incumbido a acumular recursos para o time e o Suporte que junto a ele 

na rota inferior se responsabiliza em protegê-lo.  

As partidas podem durar em média de 15 a 60 minutos – o que permite 

que jogadores tenham mais tempo para reagir, planejar e raciocinar, diminuindo 

a imprevisibilidade do jogo - e são divididas em modos: Casuais e Competitivos. 

O modo competitivo funciona por um sistema de ranqueamento onde os 

jogadores são classificados por elos que vão do bronze ao desafiante (neste 

último estão os jogadores profissionais).  

Em suma, League of Legends é um jogo amigável para o usuário casual 

já que, para Pereira (2014), seus gráficos padronizados aos desenvolvidos em 

                                                             
59 Disponível em:<http://taticaslol.blogspot.com.br/>. Data de acesso: 22/07/2017. 

Figura 12 – Imagem 10: Mapa de League of Legends. 

http://taticaslol.blogspot.com.br/
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2009 exigem bem menos dos computadores do que outros jogos, de modo que 

não é preciso ter uma máquina muito potente para poder jogar. Outro atrativo do 

jogo é seu modelo Free to Play – livre para instalar e jogar – que gera receita 

através de microtransações. Estas podem ser utilizadas por exemplo, para 

liberar mais rápido os campeões, o que gera insatisfação entre jogadores que se 

veem limitados de aproveitar o jogo em sua totalidade, mas também gera muita 

receita para sua desenvolvedora. Em 2016 a comunidade gerou cerca de 1,7 

bilhão de dólares através destas transações60. Esta grande rentabilidade do jogo 

permite que a produtora exerça papel ativo no cenário competitivo do e-sport 

como produtora de jogos e promotora de grandes eventos. 

Como citado acima, a evolução do esporte eletrônico resultou no interesse 

público, ganhando visibilidade e fazendo com que grandes veículos passassem 

a gerar informações desse tipo. Dois exemplos a serem vistos são dos portais 

ESPN Brasil (http://espn.uol.com.br/modalidade/esports) e E-SporTV 

(http://sportv.globo.com/site/e-sportv) que recentemente começaram a cobrir 

eventos de e-sport, contando desde transmissões ao vivo e matérias em seus 

portais a entrevistas com jogadores. Para analisarmos as coberturas destes 

grandes veículos, é preciso entender primeiro como surge o jornalismo online e 

quais são suas características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
60 https://www.tweaktown.com/news/55605/league-legends-generated-1-7-billion-revenue-

2016/index.html. Acesso dia 22/09/2017. 

https://www.tweaktown.com/news/55605/league-legends-generated-1-7-billion-revenue-2016/index.html
https://www.tweaktown.com/news/55605/league-legends-generated-1-7-billion-revenue-2016/index.html
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3. A CIBERCULTURA E O JORNALISMO ONLINE 

 

Para entender o jornalismo de games com foco em esportes eletrônicos, 

é preciso esclarecer o atual cenário comunicativo. Para isto é necessário 

relembrar brevemente o surgimento das mensagens híbridas no início dos anos 

80, quando se intensificaram as misturas entre meios midiáticos e suas 

respectivas linguagens, resultando em uma “cultura das mídias” que se firmou, 

segundo Santaella (2003), na mesma época do lançamento de equipamentos 

tecnológicos (fotocopiadoras, videocassetes e até mesmo os videogames), o 

que contribuiu para seu desenvolvimento. Tal cultura tirou o sujeito da inércia da 

recepção e o treinou para a busca intensificada da informação.  

Isso é resultante de uma releitura feita em cima dos antigos métodos e 

dos avanços tecnológicos no século XXI. Diante destes, surgiu uma sociedade 

interconectada, que se adapta a estes meios, denominada por Fonseca (2013) 

como uma “sociedade de adaptação cultural”. Esta interconexão, somada aos 

avanços tecnológicos e a mescla de culturas, criou uma nova abordagem: a 

cibercultura.  

Segundo Levy (2007), a cibercultura se manifesta junto com a aparição 

da Internet como um “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, 

de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem 

juntamente com o crescimento do ciberespaço” (LEVY, 2007, p.17). Ciberespaço 

(ou rede) é o meio comunicacional que surge da interconexão mundial de 

computadores, sendo ela o conjunto da infraestrutura da comunicação digital e 

do universo da informação que ela abriga, ou seja, da própria Internet (LEVY, 

2007, p.17).  

Antes da invenção do World Wide Web (WWW ou Web), a rede já era 

utilizada para a divulgação de informações jornalísticas, conforme Palacios et al. 

(2002). No início dos anos 90, a Internet passa a ser utilizada de forma 

expressiva para atender finalidades jornalísticas através de seu uso comercial. 

Para Canavilhas (2001), o nome “webjornalismo” está relacionado com o suporte 

técnico e o meio de veiculação: “para designar o jornalismo desenvolvido para a 

televisão, utilizamos telejornalismo” (CANAVILHAS, 2001, p.2), sendo então o 
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webjornalismo um gênero que abrange todos os produtos jornalísticos que são 

desenvolvidos única e exclusivamente para a Web, descartando outros tipos de 

produção que possam utilizar-se das redes telemáticas de forma mais genérica.  

Seguindo o mesmo raciocínio, Schwingel (2012) descreve o 

webjornalismo como uma modalidade jornalística no ciberespaço fundamentada 

pelo uso de sistemas automatizados de produção que possibilitam a composição 

de narrativas hipertextuais, multimídias e interativas. Ainda segundo a autora: 

(...) seu processo de produção contempla a atualização 
contínua, o armazenamento e recuperação de conteúdos 
e a liberdade narrativa com a flexibilização dos limites de 
tempo e espaço, e com a possibilidade de incorporar o 
usuário nas etapas de produção. (SCHWINGEL, 2012, 
p.37).  

Os primeiros estudos que buscaram definir padrões para este novo 

gênero surgiram no final dos anos 90 através de estudos do hipertexto. No 

contexto internacional, Bardoel e Deuze (1999 apud PALACIOS, 1999, p.2) 

foram os primeiros efetuar tais pesquisas onde indicaram a interatividade, a 

customização de conteúdo, a hipertextualidade e a multimidialidade como 

elementos diferenciadores do que seria posteriormente denominado de 

“jornalismo em rede” (SCHWINGEL, 2012, p.53). No Brasil, Palacios (1999) 

identificou seis características: multimidialidade ou convergência, interatividade, 

hipertextualidade, personalização e memória. Quatro anos depois, Mielniczuk 

(2003) a partir de levantamentos de Canavilhas (1999) delimitou a atualização 

contínua como atributo. Compreendem-se os seguintes parâmetros como 

conceitos do ciberjornalismo: 

1) Interatividade: Integração do usuário no processo de produção 

jornalística. Para Bordoel e Deuze (2000 apud PALACIOS, 2002, p.4), a notícia 

online é capaz de fazer com que o leitor se sinta parte direta do processo 

jornalístico: 

Pela troca de e-mails entre leitores e jornalistas, através da 
disponibilização da opinião dos leitores, como é feito em 
sites que abrigam fóruns de discussões, através de chats 
com jornalistas, etc. (PALACIOS, 2002, p.3). 
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Sendo assim, neste contexto não se pode dizer simplesmente em 

interatividade e sim em uma série de processos interativos. 

2) Multimidialidade: Refere-se à convergência (assim também chamada) 

dos formatos das mídias tradicionais (texto, som e imagem) na construção da 

narrativa jornalística, onde é vinculada conforme Palacios (2002), por meio de 

um sistema de dados próprio:    

A convergência torna-se possível em função do processo 
de digitalização da informação e sua posterior circulação 
e/ou disponibilização em múltiplas formas e suportes, 
numa situação de agregação e complementaridade 
(PALACIOS, 2002, p.3). 

3) Hipertextualidade: São as conexões, links, vinculações entre os 

conteúdos, “é a própria estrutura do protocolo da World Wide Web, a natureza 

do ciberjornalismo” (SCHWINGEL, 2012, P.57). É a teia informativa que se 

constrói através destas conexões e permite desdobrar informações em outras 

estruturas informativas para aprofundar assuntos. 

Canavilhas (1999) ressalta a possibilidade de apontar (fazer links) para 

“várias pirâmides invertidas da notícia” dentro do texto noticioso com imagens, 

sons, vídeos, outros sites relacionados ao assunto, material de arquivo dos 

jornais, publicidade, etc. 

4) Customização de Conteúdo ou Personalização: Consiste na 

possibilidade do usuário escolher o conteúdo que deseja receber e hierarquizado 

conforme seus interesses, “assim, quando o site é acessado, a página de 

abertura é carregada atendendo a padrões previamente estabelecidos, de sua 

preferência” (PALACIOS, 2002, p.4). 

5) Memória: Trata-se da capacidade de arquivar, conservar e acumular a 

informação em um banco de dados. Apesar de ser comum nas redações 

jornalísticas, o arquivamento digital para Palacios (1999) apresenta-se mais útil 

já que o ciberespaço é mais viável técnica e economicamente do que em outras 

mídias. Com isso, a quantidade de informação para consulta é 

incomparavelmente maior. 
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6) Atualização Contínua ou Instantaneidade: É a facilidade em dispor a 

informação em tempo real e a transmitir automaticamente ao usuário na web. 

Para Palacios (2002):  

A rapidez do acesso, combinada com a facilidade de 
produção e de disponibilização, propiciadas pela 
digitalização da informação e pelas tecnologias 
telemáticas, permitem uma extrema agilidade de 
actualização do material nos jornais da Web (PALACIOS, 
2002, p.4). 

Esta característica ganha mais atenção por seu mecanismo permitir que 

o leitor possa acompanhar o desenvolvimento dos assuntos de seu interesse. 

Internet é tempo real mas sempre com algum critério, deve valer mais a 

informação checada com critérios antes de ser publicada do que a notícia 

publicada rapidamente, só para sair na frente dos concorrentes. Até porque, com 

a agilidade que as notícias são dadas e recebidas hoje, este “sair na frente” 

torna-se cada vez mais relativo.  

Paulo Vinícius Coelho (2004) faz uma crítica de que, na Internet, a 

velocidade com que se colocam as notícias no ar, de preferência sempre à frente 

dos concorrentes, é priorizada em relação a alguns valores do jornalismo, como 

a precisão da informação. 

Estas seis características, segundo Palacios (2002), refletem as 

potencialidades oferecidas pela internet ao jornalismo desenvolvido para a Web, 

podendo ser visto “em maior ou menor escala, e de forma diferente, nos sites 

jornalísticos” (PALACIOS, 2002, p. 2). 

Schwingel (2012) ainda acrescenta mais duas características:  

7) Flexibilização dos limites de tempo espaço como fator de produção 

como fator de produção: Este diferencial é observado na construção da pauta 

pela autora como a: 

 

Possibilidade que o jornalista ou o cidadão tem, no caso 
do jornalismo colaborativo, de utilizar a quantidade de 
tempo e espaço que deseja ao compor uma matéria, ao 
elaborar determinada narrativa (SCHWINGEL, 2012, p. 
59). 
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8) Utilização de ferramentas automatizadas no processo de produção: O 

uso de sistemas de gestão de conteúdos associados a bancos de dados próprios 

ou da organização jornalística, podendo ser este sistema previamente concebido 

de acordo com as dinâmicas da mesma instituição. 

Portanto, todos estes teóricos apontam o conceito principal deste gênero 

se tratar de “toda produção jornalística que utiliza como suporte a WWW (World 

Wide Web)” (PALACIOS, 2002, P.1), sendo esta prática para Schwingel (2012), 

caracterizada por incorporar os diferenciais que o meio propicia. Para Santos 

(2010), a Internet é uma mídia interativa que oferece aos seus usuários muito 

mais possibilidades de acesso do que as mídias tradicionais. Mielniczuk (2003) 

observa ainda que o mesmo espaço era recebido, nos primeiros anos, como uma 

transposição dos velhos meios de comunicação. 

Num primeiro momento, ao qual chama-se de 
transpositivo, os produtos oferecidos, em sua maioria, 
eram reproduções de partes dos grandes jornais 
impressos, que passavam a ocupar um espaço na Internet. 
É muito interessante observar as primeiras experiências 
realizadas: o que era chamado então de jornal online não 
passava da transposição de uma ou duas das principais 
matérias de algumas editorias. (MIELNICZUK, 2003, p.02) 

Segundo a autora, o webjornalismo pode ser melhor analisado a partir de 

uma divisão de três fases: Fase da transposição, fase da metáfora e fase da 

exploração das características do suporte web (também considerados como 

primeira, segunda e terceira fases). A primeira fase são reproduções dos jornais 

impressos, o jornal online é a “transposição de matérias das edições impressas 

para o site” (SANTOS, 2010, p.26). Na segunda fase o jornal impresso ainda é 

reproduzido mas passa a servir em maior parte como modelo na construção da 

interface e da disposição das matérias, que começam a explorar potencialidades 

oferecidas pela Internet como links e e-mails.  

Na terceira fase os sites vão além da concepção de uma versão online do 

impresso já existente. As redações consolidam editoriais voltados para internet. 

Surgem então portais jornalísticos da mesma empresa, porém com conteúdo 

diferente por ter um potencial maior na rede. Conforme Santos (2010): 
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Os produtos jornalísticos apresentam recursos de 
interatividade, opções para configuração do produto de 
acordo com  interesses pessoais de cada leitor, utilização 
de hipertexto como uma possibilidade na narrativa 
jornalística de fatos, além da atualização contínua no 
webjornal, não apenas na seção “últimas notícias”. 

(SANTOS, 2010, p.27). 

Esta divisão sugere a internet estar em constante modificação, aspecto 

visto por Santos (2010) no jornalismo de games, que também é “dinâmico no 

que se referem as novidades que chegam no cenário digital” (SANTOS, 2010, 

p.27). Tal como o webjornalismo, esta editoria sofreu modificações para 

acompanhar as mudanças da web. Conforme Crucianelli (2010, p.16, apud 

SANTOS, 2010, p.27), na Web 1.0, os sites eram mais fechados, sem troca de 

informações e interatividade. Na Web 2.0, ferramentas comunicacionais como o 

e-mail facilitaram a comunicação entre as pessoas e “promoveu a formação de 

grupos de indivíduos com interesses comuns” (apud SANTOS, 2010, p.27). 

Sendo isto significativo no jornalismo de games já que a partir desta fase se 

formaram as comunidades gamers (indivíduos que se unem por um mesmo 

interesse, os jogos) e que inclusive, são boa parte do público leitor dos grandes 

sites de games.  

Por fim a Web 3.0 é vista como o ponto de conexão de informações em 

diferentes plataformas, que compreendem as necessidades do usuário, “o que 

já vem sendo feito nos games, com sugestões de atitudes e novos caminhos, 

através das necessidades dentro do jogo” (SANTOS, 2010, p.27). Diante destas 

adaptações às mudanças no ambiente digital e informacional, cresceram os 

portais exclusivos para o online assim como websites segmentados de games.  

 

 

 

3.1 Portais de Jornalismo  

 

Com a popularização da World Wide Web, o conceito de jornal online foi 

delimitado a partir da ascensão dos portais – grandes páginas que centralizam 

informações gerais e específicas, funcionando como um conglomerado de sites, 

oferecendo serviços de e-mail, canais de chat, shoppings virtuais, mecanismos 
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de busca na Internet, entre outros. Desde o princípio, a ideia destes portais é de 

operar como uma porta principal de acesso que orientasse a navegação do 

usuário pela WWW.  

Segundo Santos (2010), o conceito de portal nasceu para designar os 

sites de busca que, além dos diretórios de pesquisa, começaram a oferecer 

serviços de e-mail gratuito, bate papo em tempo real e serviços noticiosos. Este 

modelo chegou ao Brasil em 1998 e, atualmente, é visto em grandes portais 

brasileiros, como: o UOL (https://www.uol.com.br/), Terra 

(https://www.terra.com.br/), IG (https://www.ig.com.br/), Globo.com 

(http://www.globo.com/) e Yahoo (https://br.yahoo.com/). José Afonso da Silva 

Jr. (2000), aponta três fatores para a diferenciação entre jornais online de portais 

jornalísticos online, que são a:  

Agregação de serviços paralelos ao caráter informativo, de 
natureza não necessariamente jornalística, a interrelação 
estabelecida com sites de conteúdo diverso, no sentido de 
fornecimento de informações jornalísticas, inclusive por 
agências, e a convergência, em alguns casos, dos serviços 
de provedor de acesso com o de disponibilização de 
conteúdo. (SILVA JR., 2000, p.80 apud BARBOSA, 2002, 
p.50) 

Logo, este jornalismo diferenciado é visto em portais como estes que 

incorporam novos recursos na produção de notícias como, por exemplo, os 

boletins que integram TV e Web em um único modelo híbrido do “ao vivo” com 

“últimas notícias” ou “mais lidas”. Outra observação é de que estes grandes 

portais como UOL, possuem os sites de grandes jornais consolidados na mídia 

impressa e equipes que atualizam o conteúdo de suas respectivas versões 

online ao longo do dia.  

O Brasil é um país rico em portais e websites especializados em games. 

Hoje, grandes portais como o UOL e Globo.com são referências no assunto, pois 

além da proposta inicial de funcionarem como “pontos de partida” – oferecendo 

diversos serviços como e-mail, salas de bate papo, entre outros recursos -  se 

firmam como produtores de conteúdo sobre o assunto. 

 

 

https://www.uol.com.br/
https://www.terra.com.br/
https://www.ig.com.br/
http://www.globo.com/
https://br.yahoo.com/
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3.2 Jornalismo de Games 

 

O mercado de games possui uma conexão inquestionável com a 

comunicação, o coordenador de jornalismo da Universidade Metodista de São 

Paulo, Rodolfo Carlos Martino, defende que diversas áreas da comunicação 

estão intimamente ligadas aos games, porém, o jornalismo é o único que tende 

ao olhar analítico.  

Enquanto a publicidade e as relações públicas possuem 
uma relação determinada com a produção dos jogos, o 
jornalismo trabalha em função da divulgação e do auxílio 
em pesquisa para desenvolvimento. Trata-se de 
jornalismo de serviço, uma tendência que ganhou força 
nos anos 80 e se consolidou nos anos 90 com a 
segmentação de mercado. É um nicho interessante e 
promissor. (HONORATO, 2005, p.16 apud PINHEIRO, 

2007, p.09) 

Com o crescimento da indústria, os jogos passaram a ter importância no 

mercado mundial e deram ainda mais visibilidade para quem já escrevia em 

revistas e blogs especializados desde os anos 90. Mesmo assim, alguns teóricos 

concordam sobre o segmento ainda apresentar-se como uma novidade no 

mercado.  

Conforme Santos (2010), o jornalismo de games ainda é uma área nova 

e precisa de profissionais que se especializem nos games, na sua cultura e na 

linguagem para o público que buscam estas informações. Já Pinheiro (2007) 

aponta que o crescimento mercadológico dos jogos eletrônicos acelera o 

amadurecimento do segmento, fazendo com que este necessite de um apoio 

maior para sua legitimação midiática.  

Com toda essa visibilidade, os jornalistas têm a necessidade de uma 

especialização, assim surge uma mescla de gamers e jornalistas, nascendo 

assim o jornalismo de games que, tal como o jornalismo esportivo e o jornalismo 

cultural é uma segmentação e pode ser visto como parte do jornalismo 

especializado que necessita de profissionais com base no assunto para atingir 

determinado público. 
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O desenvolvimento do jornalismo especializado está 
relacionado a essa lógica econômica que busca a 
segmentação do mercado como uma estratégia de atingir 
os grupos que se encontram tão dissociados entre si. Muito 
além de ser uma ferramenta mais eficaz de lucro para os 
conglomerados midiáticos, o jornalismo especializado é 
uma resposta a essa demanda por informações 
direcionadas que caracteriza a formação das audiências 
específicas. (ABIAHY, 2000, p.05) 

Portanto, para quem pretende tratar dos games a tendência é de uma 

especialização jornalística diferenciada, uma formação que passe a narrativa 

onde o jogo “deve ser analisado do seu contexto até a experiência pessoal, 

assim como acontece na música e no cinema” (PINHEIRO, 2007, p.11) da 

mesma forma que é para com o jornalismo literário, jornalismo cultural, etc.  

Se para um jogador requisitos como agilidade e precisão são 

fundamentais, o mesmo vale ao jornalista que trabalha sobre games no ambiente 

digital. Neste sentido, uma observação interessante a se fazer é de que o 

webjornalismo supre esta necessidade dado que suas características são muito 

similares, até mesmo às dos games.  

A interatividade, como citada acima por ser a capacidade de fazer com 

que o leitor se sinta parte do processo seja por troca de e-mail, chats, fóruns de 

discussão, também é vista nos games quando os jogadores interagem com 

outros jogadores e com o computador ao escolher opções. A personalização que 

consiste na existência de produtos jornalísticos configurados de acordo com o 

interesse individual do usuário é muito presente nos jogos eletrônicos, onde cada 

jogador cria um perfil único moldado conforme sua escolha.  

A hipertextualidade, que é a possibilidade de conectar textos através de 

links, pode ser exemplificada com jogos que permitem o usuário conhecer mais 

sobre o produto por meio de links inseridos dentro do próprio jogo. Em alguns 

games, o jogador pode escolher a forma como jogar, sem ser obrigado a 

começar do início ao fim, que também é uma característica do jornalismo online, 

a leitura não linear. A instantaneidade que é decisiva para a vitória ou derrota 

em uma partida é também, para Santos (2010), fundamental na editoria de 

games, principalmente para a cobertura de campeonatos onde os leitores 

constantemente atualizam os portais em busca de notícias. Ou seja, o jornalismo 

compreende os games por carregar características em comum. 
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A indústria dos videogames atualiza-se constantemente, todo dia há uma 

novidade, um lançamento de jogo. As notícias, portanto, precisam acompanhar 

o ritmo deste mercado e a consequente demanda por informação. Foi nesta 

precisão por uma atualização contínua que surgiram os sites especializados, 

hoje integrados em grandes veículos como os portais ESPN Brasil e SporTV. 

Mas antes mesmo da Internet possibilitar à criação de tais portais, suas 

respectivas empresas já alcançavam espaço e reconhecimento como emissoras 

de TV a cabo.  
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4. ESPN E SPORTV: DO ENTRETENIMENTO A COBERTURA 
JORNALÍSTICA 

 

A rede americana ESPN61 idealizada em 1979 por Bill e Scott Rasmussen 

se auto define como uma das maiores empresas de entretenimento 62  e o 

“primeiro canal de televisão do mundo com programação inteiramente voltada 

aos esportes” (COSTA, 2013, p. 82). A mesma surgiu com o propósito inicial de 

apresentar uma programação diferenciada na TV por assinatura63, ocupando a 

grade noturna e cobrindo somente eventos esportivos do estado de Connecticut. 

Em 1989, dez anos depois, a ESPN chegou ao Brasil através do Canal+64 e 

desde então, conforme Costa (2013): 

É sinônimo de cobertura esportiva nos Estados Unidos e 
tem papel relevante nos quase 200 países que alcança 
com sua programação. A rede possui dezenove canais na 
TV, além de produções em rádio, Internet e revistas. Um 
destes canais - o primeiro com produção jornalística 
autônoma fora dos EUA - é a ESPN Brasil. (COSTA, 2013, 
p.82) 

Para entender o início da ESPN Brasil é preciso voltar um pouco antes do 

ano de sua criação, em 1995, e atentar-se ao começo das atividades de TV 

pagas no país. Apesar de diversas opiniões divergirem a data precisa, Costa 

(2013) sugere que história das televisões por assinatura no Brasil começou em 

1991, quando a Globosat e a TVA65 colocaram suas programações no ar. 

Criada em 1991, a Globosat foi a “primeira programadora de TV por 

assinatura no Brasil” (CHAMON, 2014, p.31), e começou com 4 canais: Telecine, 

GNT, Multishow e Top Sports, que em 1994 passou a se chamar SporTV. Sua 

                                                             
61 ESPN, sigla para Entertainment and Sports Programming Network. 
62 Disponível em http://espn.uol.com.br/trabalheconosco. Acesso em 31/08/2017. 
63 A TV “por assinatura”, “a cabo”, entre outras denominações possíveis é um serviço de 

acesso ao conteúdo de canais de televisão abertos e dos canais “fechados” ou “pagos” por 

meio do pagamento de mensalidade. Este serviço de TV chega à residência do telespectador 

por meio de uma antena ou um cabo conectado ao televisor, portanto, recebe também o nome 

de TV a cabo.  

64 Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, redator da UOL e especialista em cobertura televisiva, 
em 1989, o Canal + que faz sucesso na TV por assinatura europeia, retransmitiu no Brasil a 
ESPN International em TV aberta que ficou no ar até 1991. Disponível em 
http://natelinha.uol.com.br/noticias/2016/04/25/em-1989-espn-chegou-ao-brasil-como-canal-
uhf-e-com-esportes-impopulares-98535.php. Acesso em 31/08/2017. 
65 TVA (Sigla para Televisão Brasil) operadora de televisão por assinatura do Grupo Abril. 

http://espn.uol.com.br/trabalheconosco
http://natelinha.uol.com.br/noticias/2016/04/25/em-1989-espn-chegou-ao-brasil-como-canal-uhf-e-com-esportes-impopulares-98535.php
http://natelinha.uol.com.br/noticias/2016/04/25/em-1989-espn-chegou-ao-brasil-como-canal-uhf-e-com-esportes-impopulares-98535.php
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concorrente TVA, fundada em 1991 pelo grupo Abril, contava com 5 canais, 

sendo o TVA Esportes o concorrente direto do Top Sports. Em 1999, a empresa 

The Walt Disney Company, proprietária da marca ESPN no mundo, uniu-se ao 

grupo Abril e repaginou o canal de esportes, criando a ESPN Brasil que, desde 

2006 é o primeiro canal da empresa com produção jornalística própria fora dos 

Estados Unidos. 

Apesar de tornar-se conhecido entre os "fãs de esporte" (como seus 

espectadores são chamados) por transmitir os principais campeonatos do futebol 

mundial, o canal desde então possui apenas os direitos de transmissão sobre a 

Copa do Brasil e campeonatos de futebol de base. Para Costa (2013), esta é 

uma herança da época de transição entre TVA Esportes e ESPN Brasil, já que: 

Por um lado, a ausência desta programação na emissora 
prejudicou o canal frente ao principal concorrente, SporTV 
- especialmente no tocante ao número de anunciantes 
interessados em unir sua marca à audiência 
proporcionada pelos grandes jogos. Mas por outro, foi fator 
determinante para a construção da identidade do canal, 
que passou a se notabilizar cada vez mais pelo jornalismo 
esportivo. (COSTA, 2013, p.84) 

O meio encontrado para manter as atividades e se destacar no mercado 

foi o da empresa tornar-se “reconhecida pela mídia e pelo público devido a 

qualidade nas transmissões, comentários imparciais e credibilidade de seus 

profissionais” 66 , como evidencia em trecho disponível em seu site. A frase 

ressalta a preocupação e o compromisso da emissora com o jornalismo 

(imparcialidade e credibilidade são características intimamente ligadas à 

prática), enquanto para Costa (2013) o braço estadunidense da casa procura se 

destacar pelo entretenimento. 

Um dos grandes jornalistas esportivos e ex-comentarista da ESPN, Paulo 

Vinícius Coelho, faz em seu livro Jornalismo Esportivo (2004) uma crítica à forma 

com que a Rede Globo produzia suas coberturas, pois a emissora transmitia “os 

jogos como show. Quase nada anda errado. Quase não se nota que o estádio, 

cenário do evento, anda às moscas. Não se fala do gramado, do nível técnico, 

de nada. Tudo é absolutamente lindo” (COELHO, 2004, p.64). 

                                                             
66 Disponível em http://espn.uol.com.br/quemsomos. Acesso em 31/08/2017. 

http://espn.uol.com.br/quemsomos
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O autor ainda sugere que a televisão, enquanto um dos meios dominantes 

de comunicação em massa, muitas vezes possui mais controle nas decisões de 

formato dos eventos do que as confederações e a compra dos direitos de um 

campeonato parece dar às emissoras sensação de poder sobre este. Desta 

forma, para que não seja desvalorizado: 

O fato é que só há duas maneiras de perceber quão bom 
continua sendo o produto.  A primeira é o índice de 
audiência, depende fundamentalmente da qualidade do 
jogo exibido. A segunda é a amostra puramente 
jornalística, que as transmissões podem ajudar a fazer, 
desde que sejam produzidas com interesse informativo, e 

não comercial. (COELHO, 2004, p.65) 

A brasileira SporTV foi mais adiante da proposta dada pela ESPN e 

segundo Chamon (2014), apresentou a ideia de optar por:  

Profissionais que tenham certa familiaridade com o 
assunto. Profissionais que entendam mais de vôlei vão 
fazer a cobertura de jogos de vôlei e o mesmo ocorre com 
o futebol, basquete, natação e etc.. Esse casting reforça a 
credibilidade do canal e passa confiança a quem está 
assistindo. (CHAMON, 2014, p.33) 

Ou seja, além de investimento em uma “equipe de credibilidade, 

apresentadores, repórteres, ex-atletas e comentaristas que são referências no 

esporte” (CHAMON, 2014, p.33) em seus 5 canais 67  percebe-se diferentes 

composições de coberturas como o jornalismo nacional, coberturas 

internacionais e de grandes eventos como, por exemplo, a Copa do Mundo de 

futebol onde há grande fluxo de profissionais enviados para os países sedes dos 

eventos. 

É válido considerar que, anos antes das análises de Costa (2013) e 

Chamon (2014), Bretones (2010) já observava que com tais atributos “a 

emissora, que faz parte do conglomerado Globo, possui jornalistas de renome 

no âmbito esportivo” (BRETONES, 2010, p.25), sendo assim, a “atuação da 

empresa passou de mera transmissora de eventos esportivos para produtora de 

atrações feitas na própria casa” (BRETONES, 2010, p.28). 

                                                             
67 Os cinco são: SporTV, 2 e 3, Premier e Première Play. Os canais Première funcionam 
através de compra de conteúdo ou de pacotes. 
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Neste sentido, os formatos de transmissão destas emissoras foram 

potencializados com uma cobertura jornalística especializada. Mais do que isso, 

para Gasparino (2013) o entretenimento estará sempre atrelado à imagem do 

jornalismo esportivo uma vez que a tecnologia televisiva influenciou diretamente 

com sua espetacularização que, desde o fim do século XX e início do século XXI 

já estava sendo: 

Apreciado como espetáculo, através de imagens 
veiculadas pela televisão mas tornou-se também um 
grande negócio, econômico e ideológico. Dessa forma, o 
esporte adquiriu mais uma característica, ao associar-se 
com as relações mercadológicas e a espetacularização 
das imagens ganhando requintes de um show de 

entretenimento. (GASPARINO, 2013, p.39). 

Tratando-se de esportes, a informação veiculada na mídia televisiva deixa 

de ser uma representação direta dos fatos e passa a ser um híbrido associado a 

publicidade, ao entretenimento e ao consumo. Este jornalismo em constante 

mutação perde sua essência à medida em que se encontram elementos 

publicitários neste segmento.  

Muitas vezes camuflado no entretenimento, o mesmo não perde sua 

relevância para a sociedade já que movido por uma causa pode influenciar toda 

a massa. É possível também notar com antecedência que, apesar de serem as 

primeiras a demonstrar no país tal tecnologia – da televisão por assinatura, as 

duas emissoras já apresentavam uma concorrência editorial que persiste há 26 

anos, inclusive em seus respectivos portais na Internet.   

 

 

4.1 Portal ESPN Brasil  

 

De acordo com o site da emissora68, seu portal é a principal provedora de 

conteúdo esportivo multiplataforma da mídia brasileira. O Portal ESPN surgiu em 

2008, fruto do desenvolvimento das atividades do jornalismo esportivo de sua 

                                                             
68 http://espn.uol.com.br/quemsomos . Acesso em: 10/09/2017.  

http://espn.uol.com.br/quemsomos


49 

 

emissora. Foi lançado sob a parceria com o grupo Estadão69 que, através da 

estrutura multiplataforma da agência Estado 70  (rádio 71 , televisão e internet) 

contribuiu para “maior incremento de notícias esportivas no Brasil” (JUNIOR, 

2014, p.109). Em 2012 a Disney, proprietária da ESPN, rompeu a parceria e a 

empresa manteve-se sem o auxílio de uma agência secundária, apenas da 

hospedagem – serviço de armazenamento e disponibilização de um site na 

Internet – da UOL72, pertencente ao conglomerado Folha conforme observamos 

no logotipo “ESPN” identificado na Figura 1 – Imagem 1: Página inicial do Portal 

ESPN. 

 

 

Fonte: Site ESPN73.  

 

O logotipo “ESPN” apresenta-se como o domínio da empresa enquanto 

vincula-se simultaneamente ao UOL, conforme Figura 1. A organização do portal 

                                                             
69 Segundo Junior (2014), o primeiro endereço eletrônico da empresa 
www.espn.estadao.com.br trazia o nome da Agência Estado.    
70 “Online desde 1995” conforme seu slogan na página inicial http://www.estadao.com.br/. 
Acesso em: 10/09/2017. 
71 Em abril de 2011 a rádio Estadão foi lançada no mercado com o nome de Estadão ESPN e 
tinha a proposta de misturar transmissões esportivas com cobertura jornalística. 
72 Sigla para Universo Online (UOL), é uma empresa brasileira de conteúdo do conglomerado 
Folha.  https://www.uol.com.br/ . Acesso em: 10/09/2017. 
73 Disponível em:< www.espn.uol.com.br>. Data de acesso: 31/07/2017. 

Figura 13 – Imagem 11: Página inicial do Portal ESPN. 

http://www.espn.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/
https://www.uol.com.br/
http://www.espn.uol.com.br/
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dispõe de uma estrutura hipertextual que remete às mídias tradicionais, isto pode 

ser visto através da existência de outros links ativos (Futebol, NFL, NBA, 

eSports, Blogs, ESPN FC, espnW etc.) que interligam o portal ao jornal digital e 

remetem ao trabalho das redações jornalísticas divididas entre editorias 

temáticas, agrupando os assuntos mais comuns do noticiário, conforme Figura 

1.  

Já na Figura 2 – Imagem 2: Página inicial do portal ESPN, esta referência 

ao jornalismo impresso é vista novamente em mecanismos de interação que 

sugerem ao leitor assuntos comuns a cada uma das editorias na função de links 

subalternos: Bola de Prata Sportingbet, Brasileiro, Premier League, Italiano, 

Alemão, Champions League, Copa do Brasil etc. E outros links em formato de 

escudo de clubes que disputam a Série A e B do Campeonato Brasileiro e clubes 

europeus. Mecanismos interativos como estes propõem recepção ao usuário 

que acessa pela primeira vez o portal. 

 

Fonte: Site ESPN74.  

 

O mesmo ocorre na editoria de eSports (observado na Figura 3 – Imagem 

3: Editoria de eSports): Notícias, League of Legends, Counter Strike e FIFA. A 

                                                             
74 Disponível em: <www.espn.uol.com.br>. Data de acesso: 31/07/2017. 

Figura 14 – Imagem 12: Página inicial do Portal ESPN. 

http://www.espn.uol.com.br/
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disposição sugere de antemão que estes sejam os três games que o público 

brasileiro mais procura informações a respeito75. Ao acessar os links o leitor terá 

à disposição notícias dos referidos jogos. Tal resultado é a finalidade do veículo 

na construção desta arquitetura do site: proporcionar facilidade de navegação 

durante a busca por informação do usuário na plataforma.  

 

                                                             
75 FURTADO, Tatiana. De nerds a ciberatletas: O crescimento exponencial do e-sports. Site O 
GLOBO. Disponível em:<https://oglobo.globo.com/esportes/de-nerds-ciberatletas-crescimento-
exponencial-do-sports-21233721>. Data de acesso: 01/08/2017. 

https://oglobo.globo.com/esportes/de-nerds-ciberatletas-crescimento-exponencial-do-sports-21233721
https://oglobo.globo.com/esportes/de-nerds-ciberatletas-crescimento-exponencial-do-sports-21233721


52 

 

Fonte: Site ESPN76.  

 

 

                                                             
76 Disponível em: <www.espn.uol.com.br/modalidade/esports>. Data de acesso: 01/08/2017. 

Figura 15 – Imagem 13: Página principal da editoria de e-sports da ESPN. 

http://www.espn.uol.com.br/modalidade/esports
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Na página Notícias percebe-se a existência de outros mecanismos de 

integração - que também são multimídia - tais como links que permitem assistir 

acessar as últimas notícias, a todos os vídeos, bem como eventos e programas 

da emissora ESPN. Além destas, a página incorpora interações de outras redes 

sociais para dentro de sua interface, neste caso, de jogadores, comentaristas e 

repórteres da área no Twitter77  em tempo real – que remete a atualização 

contínua do portal - através de uma caixa lateral (vista no canto direito da Figura 

3). A ferramenta funciona como um espaço a mais de aproximação do leitor com 

o veículo e formadores de opinião.  

Já sua segmentação, League of Legends, não agrega a caixa do Twitter 

e a área reservada para vídeos de eSports em seu layout, porém o link + Lidas 

composto pelas abas Todas, Notícias, Vídeos e Blogs inclui conteúdo variado da 

emissora, como é visto abaixo na Figura. Outro detalhe a ser observado na 

imagem é a tabela no topo do site, acima do logotipo, que acompanha e se 

atualiza a cada rodada do torneio europeu.  

                                                             
77 Lançado em 2006, o Twitter é uma rede social que permite aos usuários enviar e receber 
atualizações em textos de 140 caracteres. 
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Fonte: Site ESPN78.  

 

Estes links mencionados permitem interações do internauta no processo 

de navegação pelo portal graças a espaço hipertextual (navegação por meio de 

links) e de requisitos de plataforma multimidiática (presença de vários tipos de 

mídias) que são conceitos da Web 3.0, abordada no capítulo 3. 

 

 

                                                             
78 Disponível em: <www.espn.uol.com.br/modalidade/esports>. Data de acesso: 01/08/2017. 

Figura 16 – Imagem 14: Editoria de eSports. 

http://www.espn.uol.com.br/modalidade/esports
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4.2 Portal E-SporTV 

 

No primeiro trimestre de 2000, o Grupo Globo criou o portal Globo.com 

que, segundo Unzelte (2000), trata-se do “maior portal da Internet brasileira, em 

primeiro lugar de audiência e também onde as pessoas permanecem navegando 

por mais tempo” (UNZELTE, 2000, p.85). Atualmente é o quinto site mais 

acessado do Brasil 79  segundo o site de estatísticas Alexa 80 . Por ser uma 

empresa ramificada em vários segmentos (TV, jornais, revistas, entre outros), o 

portal nasceu da necessidade da empresa sintetizar sua identidade na Internet.  

Seu portal é estruturado em cinco links ativos que são vistos no topo da 

página principal (Figura 15), estes representam os grandes temas que definem 

os produtos que empresa oferece: notícias, esportes, entretenimento, tecnologia 

e vídeos. Cada um destes são o G181, GloboEsporte.com82, Gshow83, Tech ou 

Techtudo84, Globo Play e Globosat Play85. G1 é o principal portal de notícias 

mantido pelo site e sob a orientação da Central Globo de Jornalismo. TechTudo 

é um site da Globo.com que tem como assunto principal a tecnologia: jogos, 

celulares, softwates, eletrônicos, TV e internet. Gshow é o portal de 

entretenimento que traz conteúdo da Rede Globo como bastidores da TV, 

receitas, celebridades, web séries e outros.  

Um dos elementos que atraem a atenção do leitor assim que chega ao 

portal é a personalização de conteúdo através de links divididos por cores em 

cada notícia (Figura 15), estes funcionam como um “guia de rua” (LEÃO, 2003, 

p.90). Um exemplo válido é desta arquitetura lembrar a de um mapa das linhas 

de metrô, onde cada linha é diferenciada por cores e em cada uma existem 

dezenas de estações. Um mapeamento como este facilita a navegação do 

usuário que busca por informação e do jornalista que as produz, principalmente 

em uma plataforma composta por muitos outros sites como o Globo.com. Nisto 

                                                             
79 Disponível em: <https://www.alexa.com/topsites/countries/BR>. Data de acesso: 10/08/2017. 
80 Disponível em: <https://www.alexa.com>. Data de acesso: 10/08/2017. O site pertence a 
empresa norte-americana de comércio Amazon. https://www.alexa.com. Acesso dia: 
10/09/2017. 
81 Disponível em: <http://g1.globo.com>. Data de acesso: 10/08/2017. 
82 Disponível em: <http://globoesporte.globo.com>. Data de acesso: 10/08/2017. 
83 Disponível em: <http://gshow.globo.com/>. Data de acesso: 10/08/2017. 
84 Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/>. Data de acesso: 10/08/2017. 
85 Disponível em: <https://globoplay.globo.com>. Data de acesso: 10/08/2017. 

https://www.alexa.com/topsites/countries/BR
https://www.alexa.com/
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a arquitetura do portal é beneficiada visto que, se o banco de dados de um site 

é uma coleção organizada de informações, adicionar à interface elementos como 

estes “alteram para melhor a percepção do utilizador acerca do conteúdo, 

mesmo que esses elementos não sejam muito usados” (CANAVILHAS, 2001, 

p.03).  

 

 

Fonte: Site Globo.com86.  

 

Por meia desta característica já podemos observar que, mesmo no digital, 

os dois portais procuram manter a natureza do jornalismo impresso por 

intermédio deste direcionamento do leitor por cadernos editoriais.  

Seguindo a explicação dos links ativos na página do Globo.com, o 

GloboEsportes.com é a subdivisão de esportes do portal e reúne todo conteúdo 

dos programas esportivos da Rede Globo (Globo Esporte, Auto Esporte e 

Esporte Espetacular) além de incluir notícias dos canais da Globosat, neste caso, 

                                                             
86 Disponível em: <http://globo.com>. Data de acesso: 01/08/2017. 

Figura 17 – Imagem 15: Página principal do Globo.com. 

http://globo.com/
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do SporTV. O site, lançado no dia 23 de abril de 2005 como “Esporte na Globo” 

passou a se chamar Globoesporte.com a partir de 2006.  

 Por se tratar de um site de esportes, o perfil é muito similar ao portal 

principal da ESPN: apresenta serviços de assinatura que dão acesso ao 

conteúdo fechado do site ao e-mail (Assine Já, Minha Conta, E-mail e Entrar), 

links laterais que distribuem as notícias por assuntos mais procurados no esporte 

(Futebol, Cartola FC, Basquete, Fórmula 1, Vôlei, MMA, etc), na aba de Futebol 

é possível notar também links ativos em formato de escudo de clubes. 

Entretanto, diferente da ESPN, o Globoesporte.com dispõe estes links no canto 

lateral da página enquanto sua concorrente apresenta-os em um mesmo plano 

na horizontal (Figura 16).  

 

Fonte: Site Globoesporte.com87. 

 

Outra distinção é que o Globoesporte.com não cobre jogos eletrônicos, 

apenas esportes tradicionais. Todas as notícias sobre games que o site dispõe 

são links que direcionam o usuário a outro portal, o E-SporTV.  

O título do portal e seu endereço eletrônico (www.sportv.globo.com/site/e-

sportv/) demonstram que seu enfoque são os e-sports, muito mais do que isso, 

                                                             
87 Disponível em: <http://globoesporte.com>. Data de acesso: 13/09/2017. 

Figura 18 – Imagem 16: Página principal do Globoesporte.com. 

http://www.sportv.globo.com/site/e-sportv/
http://www.sportv.globo.com/site/e-sportv/
http://globoesporte.com/
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sugerem que a editoria entende os jogos eletrônicos como uma espécie de 

esporte, agregando-a ao seu nome “E-SporTV”. O site é uma subdivisão do 

portal oficial do canal SporTV (http://sportv.globo.com/site), também vinculado 

ao Globo.com. Sua interface, apesar de apresentar-se similar da observada no 

site de Notícias de Games da ESPN, utiliza menos recursos interativos no 

direcionamento do usuário pela plataforma, não divide as notícias por jogos 

(assim como é visto em páginas esportivas para futebol, vôlei, basquete, etc.), 

seu menu lateral é o mesmo da Globoesporte.com integrada a emissora SporTV: 

Home, Programação, Assista Agora, Competições, Futebol, Brasileirão, Blogs, 

+esporte, Copa 2018, NBA, E-SporTV, Paralímpicos e GE.  

Apesar da ausência de ferramentas como estas em sua arquitetura, o site 

reúne todas as notícias produzidas sobre o assunto no mesmo espaço. Na 

mesma funcionalidade que as manchetes das primeiras páginas dos jornais 

existem links estruturados em grandes imagens no topo do site, sendo estes as 

notícias consideradas pela redação como as mais importantes do dia. Há a 

presença de barras de pesquisa “Buscar” que possibilita ao usuário filtrar as 

informações que procura (Figura 17).  
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Fonte: Site E-SporTV88.  

 

                                                             
88 Disponível em: <http://sportv.globo.com/site/e-sportv/>. Data de acesso: 14/09/2017. 

Figura 19 – Imagem 17: Página principal do E-SporTV 

http://sportv.globo.com/site/e-sportv/
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Nota-se, também, mecanismos multimídia como o “Vídeos de Games” 

(como aparece na Figura 17) que disponibiliza no canto direito inferior da página 

todos os vídeos veiculados para a TV e Internet sobre torneios e entrevistas a 

jogadores, além de uma tabela com a programação ao vivo do que é transmitido 

nos canais da emissora.  
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5. ANÁLISES 

 

Para a análise foi realizada uma revisão bibliográfica onde foi explicada a 

história dos videogames e como funcionam os esportes eletrônicos. Também foi 

escolhido o objeto da pesquisa que são sites brasileiros especializados em 

games. Para isto, depois de um levantamento foram selecionados dois dos 

maiores portais brasileiros, o UOL e o Globo.com e, dentro destes, foram 

selecionadas as editorias de games, neste caso suas subdivisões, os websites 

ESPN e E-SporTV.  

A pesquisa de caráter qualitativo foca analisar a cobertura jornalística 

destes dois grandes portais, buscando dentre todas as notícias aquelas com foco 

nos esportes eletrônicos. Estes sites foram escolhidos pela popularidade e 

importância de suas coberturas de um evento específico, o Circuito Brasileiro do 

jogo League of Legends. Como apresentado, o CBLoL é um dos maiores eventos 

brasileiros de e-sport e sua edição de 2017 foi realizada em duas etapas, a 

primeira do dia 21 de janeiro a 08 de abril e a segunda de 03 de junho a 02 de 

setembro.  

Em seguida, um terceiro levantamento foi feito a partir da observação 

estruturada89 (VERGARA, 2009, p.75) das notícias publicadas durante as trinta 

primeiras semanas de 2017, do dia a 02 de janeiro a 31 de julho. A partir deste 

ponto, a pesquisa adotou recursos da pesquisa quantitativa com a construção 

de 6 tabelas. Ao final da coleta, foram selecionadas duas semanas distintas, a 

terceira semana do dia 16 a 21 de janeiro, e a viségima oitava do dia 17 a 23 de 

julho, conforme a tabela abaixo. Ou seja, uma durante a abertura do CBLoL na 

qual ambos os portais produziram muito conteúdo e outra considerada como 

uma semana fria, sem muitas novidades no mercado de games a fim de 

compará-las. 

 

 

                                                             
89 É um método sistemático de coleta de dados de campo que requer planejamento 
prévio e específico aos propósitos do pesquisador. 
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SEMANA ESPN SPORTV TOTAL 

1 23 10 33 

2 20 3 23 

3 54 11 65 

4 35 17 52 

5 42 11 53 

6 53 19 72 

7 28 13 41 

8 11 7 18 

9 28 14 42 

10 20 7 27 

11 24 14 38 

12 18 3 21 

13 25 15 40 

14 17 6 23 

15 19 2 21 

16 26 12 38 

17 15 15 30 

18 27 8 35 

19 32 11 43 

20 17 5 22 

21 23 1 24 

22 24 2 26 

23 18 4 22 

24 22 3 25 

25 20 6 26 

26 27 5 32 

27 13 4 17 

28 14 3 17 

29 21 2 23 

30 16 2 18 

  

Tabela 1 – Levantamento das notícias produzidas pelos portais nas 30 primeiras semanas de 
2017. 
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SEMANA 1 

16/01 SPORTV 

Bate-papo campeão: SporTV.com transmite ao vivo o depois do nexus 
Acompanhe o programa de debates do CBLoL às segundas-feiras no 
SporTV.com e no SporTV Play. “League News” será disponibilizado na internet 
às quartas-feiras. 

16/01 ESPN 

Francês Dioud mostra a importância de um suporte na teamfight  
O suporte Hugo "Dioud" Padioleau mostra a importância de um suporte em uma 
teamfight com seu Bardo. 

16/01 ESPN 

De Bardo, Dioud mostra a importância de um suporte em lutas entre equipes 
Em um de seus jogos nas partidas ranqueadas, Hugo "Dioud" Padioleau, 
suporte da Red Canids, mostrou a importância de sua posição em lutas entre 
equipes, as famosas teamfights.  

16/01 ESPN 

Rakin ensina português para suporte da Cloud9 Challenger, confira 
Um dos streamers mais populares do país, Rafael "Rakin" Knittel atacou de 
professor de português.  

16/01 ESPN 

LCK começa amanhã em uma das temporadas mais acirradas 
A LCK, a liga sul-coreana de League of Legends, começa nesta terça-feira (17) 
com uma de suas mais acirradas temporadas.  

   

17/01 ESPN 

Riot Games vence disputa judicial contra criadores de programa malicioso 
Após longos seis meses, a Riot Games venceu a disputa judicial contra hackers 
alemães que criaram o serviço de script chamado LeagueSharp.  

17/01 ESPN 

Topo da INTZ, Ayel possui o maior número de pontos de liga na soloq mundial 
O jogador Marcelo "Ayel" Mello não está somente no topo da INTZ, mas 
também do ranking de Pontos de Liga da SoloQ (partidas ranqueadas solo) 
mundial.  

17/01 ESPN 

Sem XLG, circuito desafiante terá fase presencial e outras novidades 
"Segunda divisão" do League of Legends brasileiro, o Circuito Desafiante estará 
de cara nova em 2017. 

17/01 ESPN 

Primeiro dia da LCK mostra como é fase de esoclhas e tendências para o meta 
Primeiro dia do campeonato sul-coreano trouxe novidades aguardadas pelos 
fãs. 

17/01 ESPN 

Veja como é a escolha de campeões com 10 banimentos na LCK 
Começou na manhã desta terça (17) o primeiro dia da primeira etapa da 
League Champions Korea. 

17/01 ESPN 

Deft faz uma linda jogada para KT Rolster no primeiro dia da LCK 
Ezreal de Deft que conseguiu chamar atenção em uma das jogadas mais 
bonitas do dia, conseguindo se esquivar de todas as investidas da ROX Tigers? 
e que você vê logo abaixo. 

17/01 ESPN 
Veja os melhores momentos de Camille de Cuuve no primeiro dia da LCK 
Estreia de Camille no cenário competitivo nas mãos de CuVee.  

17/01 ESPN 

Em nova equipe, ex-jogadores da Albus Nox treinarão em mansão  
Após fazerem história ao se tornar a primeira equipe do Wildcard a passar da 
Fase de Grupos do Mundial, os jogadores foram contratados por um novo time 
e vão treinar em uma mansão. 

   

18/01 ESPN 

Confira os melhores jogadores da LCS para sua equipe no Fantasy 
Quem participou da liga Fantasy LCS (Fantasia, em português) da League 
Championship Series na temporada passada pode se lembrar de ficar feliz ao 
ter selecionado Nicolaj “Jensen” Jensen ou Zachary “Sneaky” Scuderi. 

18/01 ESPN 

Tempt da BBQ Olivers faz pentakill de Taliyah 
O meio Tempt, da equipe bbq Olivers, conseguiu um pentakill de Taliyah no 
segundo dia do Spring Split da LCK 2017. 

18/01 ESPN 

Com ajuda de Peanut, Faker faz primeiro abate da estreia da SKT 
Faker conseguiu o primeiro abate da estreia da SKT Telecom T1 no Spring Split 
da LCK 2017 com a ajuda de Peanut. 

18/01 ESPN Segundo dia da LCK traz Faker de Katarina e pentakill de Tempt 

http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/vem-com-gente-sportvcom-transmite-ao-vivo-o-depois-do-nexus.html
http://espn.uol.com.br/video/662754_league-of-legends-dioud-mostra-importancia-de-um-suporte-na-teamfight
http://espn.uol.com.br/noticia/662759_league-of-legends-de-bardo-dioud-mostra-a-importancia-de-um-suporte-em-lutas-entre-equipes
http://espn.uol.com.br/noticia/662781_league-of-legends-rakin-ensina-portugues-para-suporte-da-cloud9-challenger-confira
http://espn.uol.com.br/noticia/662836_league-of-legends-lck-comeca-amanha-em-uma-das-temporadas-mais-acirradas
http://espn.uol.com.br/noticia/662800_league-of-legends-riot-games-vence-disputa-judicial-contra-criadores-de-programa-malicioso
http://espn.uol.com.br/noticia/663037_league-of-legends-topo-da-intz-ayel-possui-o-maior-numero-de-pontos-de-liga-na-soloq-mundial
http://espn.uol.com.br/noticia/663054_league-of-legends-sem-xlg-circuito-desafiante-tera-fase-presencial-e-outras-novidades
http://espn.uol.com.br/noticia/663103_league-of-legends-primeiro-dia-da-lck-mostra-como-e-fase-de-escolhas-e-tendencias-para-o-meta
http://espn.uol.com.br/video/663104_league-of-legends-veja-como-e-a-escolha-de-campeoes-com-10-banimentos-na-lck
http://espn.uol.com.br/video/663105_league-of-legends-deft-faz-uma-linda-jogada-para-a-kt-rolster-no-primeiro-dia-da-lck
http://espn.uol.com.br/video/663106_league-of-legends-veja-os-melhores-momentos-de-camille-de-cuvee-no-primeiro-dia-da-lck
http://espn.uol.com.br/noticia/663205_league-of-legends-em-nova-equipe-ex-jogadores-da-albus-nox-treinarao-em-mansao
http://espn.uol.com.br/noticia/663450_league-of-legends-confira-os-melhores-jogadores-da-lcs-para-sua-equipe-no-fantasy
http://espn.uol.com.br/video/663469_league-of-legends-tempt-da-bbq-olivers-faz-pentakill-de-taliyah
http://espn.uol.com.br/video/663465_league-of-legends-com-ajuda-de-peanut-faker-faz-primeiro-abate-da-estreia-da-skt
http://espn.uol.com.br/noticia/663459_league-of-legends-segundo-dia-da-lck-traz-faker-de-katarina-e-pentakill-de-tempt
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O segundo dia do Spring Split liga sul-coreana de League of Legends contou 
com a aguardada estreia da SK Telecom T1, que passou o trator em cima 
da Jin Air Green Wings. 

18/01 ESPN 

Pré-jogo com maior entrosamento paiN tem vantagem contra Keyd no 1º 
confronto do CBLoL 2017 
Os órfãos do CBLoL já podem parar de chorar, reclamar e deixar um pouco de 
lado suas filas ranqueadas. 

18/01 ESPN 

Na Coréia, jogadores de Singed compram 2 ou 3 lacres negros, entenda o 
porque 
Com a estreia do League Champions Korea, a LCK, temos percebido que os 
jogadores de Singed estão começando o jogo com compras de itens um pouco 
estranha, mas que realmente funciona. 

18/01 ESPN 

Finais da Premier League reúne equipes do circuito desafiante e CBLoL 
A temporada do CBLoL e do Circuito Desafiante está para começar e alguma 
das equipes participantes tem um compromisso para aquecer os motores. 

   

19/01 SPORTV 

Red Canids anuncia agência de viagens coo novo patrocinador 
Acordo entre equipe e CI Intercâmbio e Viagem é válido para o 1º Split do 
CBLoL. 

19/01 SPORTV 

Do DNA vencedor: Reformulação e e muitos desafios da multicampeã INTZ 
Impecável em 2016, equipe perdeu os três principais nomes e vive drama de 
manter rotina de títulos. Micao e Jockster assumem liderança; Turtle tem 
“gelada” pela frente. 

19/01 ESPN 

Com finais no Canadá, LCS NA começa nesta sexta-feira, confira o calendário 
A League Championship Series da América do Norte, ou LCS NA, começa com 
força nesta sexta-feira (20).  

19/01 ESPN 

LCS EU começa nesta quinta, confira o calendário 
A League Championship Series da Europa ocidental, ou LCS EU, começa nesta 
quinta-feira (19). 

19/01 ESPN 

De virada, Operation Kino vence Remo Brave e fatura Premier League 
Na decisão da segunda temporada da ESL Brasil Premier League, o que não 
faltou foi emoção.  

19/01 ESPN 

Pré-Jogo com time forte e adversário novato, Red Canids terá estreia fácil no 
CBLoL 2017 
O último confronto da primeira semana do CBLoL 2017 promete ser tão 
emocionante quanto o embate de estreia entre paiN Gaming e Keyd Stars. 

19/01 ESPN 

Festival Lunar deste ano terá ícone gratuito e três novos visuais 
A Riot Games anunciou nesta quinta-feira (19) a chegada do Festival Lunar de 
2017, que comemora o Ano Novo Chinês. 

   

20/01 ESPN 

Big god anuncia novo nome para competir no desafiante norte americano 
A organização brasileira Big Gods anunciou uma reformulação da marca para 
sua entrada no Circuito Desafiante da LCS NA.  

20/01 ESPN 

Afreeca Freecs supreende Samsung Galaxy no LCK 2017 
A equipe da Afreeca Freecs surpreendeu a vice-campeã mundial Samsung 
Galaxy na LCK 2017 e venceu a série por 2-1. 

20/01 ESPN 

Rox Tigers conquista sua primeira vitória na LCK 2017 
Reformulada e sem estrelas, Rox Tigers conquista sua primeira vitória na LCK 
2017 contra a Kongdoo Monster. 

20/01 SPORTV 

Quem é o favorito, quem deve cair: veja o guia do 1º split do CBLoL 2017 
Saiba mais sobre os oito times que participam da 1ª etapa do maior torneio 
nacional de League of Legends, que terá transmissão ao vivo do SporTV 3 e no 
SporTV.com. 

20/01 ESPN 

Afreeca Freecs supreende Samsung Galaxy e Rox Tigers se supera no LCK 
No terceiro dia do Spring Split da LCK 2017, realizado nesta quinta-feira (19), 
tivemos algumas surpresas. 

   

21/01 SPORTV Em reedição do CBLoL, INTZ e CNB fazem jogo equilibrado e empatam 

http://espn.uol.com.br/noticia/663342_pre-jogo-com-maior-entrosamento-pain-tem-vantagem-contra-keyd-no-1-confronto-do-cblol-2017
http://espn.uol.com.br/noticia/663342_pre-jogo-com-maior-entrosamento-pain-tem-vantagem-contra-keyd-no-1-confronto-do-cblol-2017
http://espn.uol.com.br/noticia/663327_league-of-legends-na-coreia-jogadores-de-singed-compram-2-ou-3-lacres-negros-entenda-o-porque
http://espn.uol.com.br/noticia/663327_league-of-legends-na-coreia-jogadores-de-singed-compram-2-ou-3-lacres-negros-entenda-o-porque
http://espn.uol.com.br/noticia/663313_league-of-legends-finais-da-premier-league-reunem-equipes-do-circuito-desafiante-e-cblol
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/red-canids-anuncia-agencia-de-viagens-como-novo-patrocinador.html
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/do-dna-vencedor-reformulacao-os-muitos-desafios-da-multicampea-intz.html
http://espn.uol.com.br/noticia/663559_league-of-legends-com-finais-no-canada-lcs-na-comeca-nesta-sexta-feira-confira-o-calendario
http://espn.uol.com.br/noticia/663554_league-of-legends-lcs-eu-comeca-nesta-quinta-feira-confira-o-calendario
http://espn.uol.com.br/noticia/663745_league-of-legends-de-virada-operation-kino-vence-remo-brave-e-fatura-premier-league
http://espn.uol.com.br/noticia/663772_pre-jogo-com-time-forte-e-adversario-novato-red-canids-tera-estreia-facil-no-cblol-2017
http://espn.uol.com.br/noticia/663772_pre-jogo-com-time-forte-e-adversario-novato-red-canids-tera-estreia-facil-no-cblol-2017
http://espn.uol.com.br/noticia/663826_league-of-legends-festival-lunar-deste-ano-tera-icone-gratuito-e-tres-novos-visuais
http://espn.uol.com.br/noticia/663992_league-of-legends-big-gods-anuncia-novo-nome-para-competir-no-desafiante-norte-americano
http://espn.uol.com.br/video/664084_league-of-legends-afreeca-freecs-surpreende-samsung-galaxy-na-lck-2017
http://espn.uol.com.br/video/664086_league-of-legends-rox-tigers-conquista-sua-primeira-vitoria-na-lck-2017
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/quem-e-favorito-quem-deve-cair-veja-o-guia-do-1-split-do-cblol-2017.html
http://espn.uol.com.br/noticia/664068_league-of-legends-afreeca-freecs-surpreende-samsung-galaxy-e-rox-tiger-se-recupera-na-lck
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/em-reedicao-do-cblol-intz-e-cnb-fazem-jogo-equilibrado-e-empatam.html
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Sob dúvida após a saída dos astros, Intrépidos mostram que continuam fortes. 
Após primeiro jogo ruim, Blummers arrancam igualdade em dia de anúncio 
histórico. 

21/01 SPORTV 

Anotou a placa? paiN Gaming atropela Keyd em estreia de Revolta e Yang 
Com grandes atuações de Gabriel “Kami” e Thulio “SirT”, paiN ignora a 
chegada de astros adversários e lideram CBLoL. No outro jogo, Intrépidos e 
CNB mostram força. 

21/01 SPORTV 

CBLoL 2017 começa com clássicos, SporTV 3 transmite Keyd x paiN ao vivo 
Brasileirão de League of Legends tem início neste sábado com estreias de 
Revolta e Yang contra tradicional equipe. Na sequência, INTZ “revive” final de 
2016 com CBN. 

21/01 SPORTV 

Do futebol para o e-sport, Ronaldo Fenômeno compra parte da CNB 
Astro do futebol mundial, ex-atacante faz investimento e se torna sócio de uma 
das maiores organizações de esportes eletrônicos do Brasil. Time está na elite 
do LoL. 

21/01 ESPN 

Ronaldo Fenômeno compra parte de time de League of Legends e entra para 
os e-sports 
O famoso ex-jogador de futebol brasileiro e agora jogador de pôquer, Ronaldo 
Fenômeno, decidiu investir no cenário do esporte eletrônico do país e adquiriu 
parte da CNB e-Sports Club.  

21/01 ESPN 

Kami explode sozinho Esa na primeira partida do CBLoL 2017 
Sozinho, Kami (paiN Gaming) explodiu a Ashe do atirador esA (Keyd Stars) 
com seu Ekko. 

21/01 ESPN 

Kami garante vitória da paiN Gaming com backdoor 
Enquanto Keyd Stars e paiN Gaming batalhavam perto do Dragão Ancião, Kami 
garantiu a vitória de sua equipe ao realizar um backdoor inesperado. 

21/01 ESPN 

SirT garante abate na segunda partida contra a Keyd Stars 
O caçador sirT conseguiu o primeiro abate com seu Lee Sin para a paiN 
Gaming na segunda partida contra a Keyd Stars. 

21/01 ESPN 

Keyd Stars tenta resposta contra paiN e garante alguns abates 
A Keyd Stars conseguiu responder um pouco aos avanços da paiN Gaming e 
garantiu alguns abates importantes na segunda partida do CBLoL 2017. 

21/01 ESPN 

INTZ garante primeiras eliminações em sua estreia no CBLoL 2017 
A INTZ garantiu os dois primeiros abates em sua estreia no CBLoL 2017 em um 
gank que deu bem errado para a CNB. 

21/01 ESPN 

CNB e-sports tenta segurar INTZ 
A equipe da CNB e-Sports tentou segurar a invasão da INTZ em sua base na 
primeira partida da série no CBLoL 2017. 

21/01 ESPN 

Lep estreia Camille no CBLoL 2017 de forma monstruosa 
LEP, o topo da CNB e-Sports Club, agarrou a chance de estrear a campeã 
Camille no CBLoL 2017 e conseguiu jogadas monstruosas. 

21/01 ESPN 

Ayel da INTZ se vinga de Minerva com abate de Akali 
O topo da INTZ, Ayel, se vingou do caçador da CNB, Minerva, ao abatê-lo com 
sua Akali de forma espetacular. 

21/01 ESPN 

paiN não dá chances para Keyd e INTZ mostra força e empata com CNB 
Este sábado (21) vimos a aguardada volta do Campeonato Brasileiro de 
League of Legends. 

   

22/01 SPORTV 

brTT mostra alívio e diz ser importante para o CBLoL: "seleção sem Ronaldo" 
Astro do League of Legends estreia na Red Canids com vitória e boa atuação 
sobre a Remo Brave. Atirador confessa nervosismo antes do retorno: “Estava 
bem tenso”, diz. 

22/01 SPORTV 

"O pai voltou", brTT estreia com Red Canids no CBLoL 2017 contra Remo  
Após se despedir da paiN, atirados volta ao competitivo reeditando dupla com 
Dioud. No outro jogo do dia, às 13h, Operation Kino e Kabum fazem duelo dos 
patinhos feios. 

22/01 SPORTV Felipe brTT tem retorno animador e Red Canids vence com susto o Remo 

http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/anotou-placa-pain-gaming-atropela-keyd-em-estreia-de-revolta-e-yang.html
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/cblol-2017-comeca-com-classicos-sportv-3-passa-keyd-x-pain-ao-vivo.html
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/do-futebol-para-o-e-sport-ronaldo-fenomeno-compra-parte-da-cnb.html
http://espn.uol.com.br/noticia/664270_ronaldo-fenomeno-compra-parte-de-time-de-league-of-legends-e-entra-para-os-esports
http://espn.uol.com.br/noticia/664270_ronaldo-fenomeno-compra-parte-de-time-de-league-of-legends-e-entra-para-os-esports
http://espn.uol.com.br/video/664304_league-of-legends-kami-explode-sozinho-esa-na-primeira-partida-do-cblol-2017
http://espn.uol.com.br/video/664307_league-of-legends-kami-garante-vitoria-da-pain-gaming-com-backdoor
http://espn.uol.com.br/video/664336_league-of-legends-sirt-garante-primeiro-abate-na-segunda-partida-contra-a-keyd-stars
http://espn.uol.com.br/video/664338_league-of-legends-keyd-stars-tenta-resposta-contra-pain-gaming-e-garante-alguns-abates
http://espn.uol.com.br/video/664376_league-of-legends-intz-garante-primeiras-eliminacoes-em-sua-estreia-no-cblol-2017
http://espn.uol.com.br/video/664378_league-of-legends-cnb-e-sports-tenta-segurar-intz
http://espn.uol.com.br/video/664395_league-of-legends-lep-estreia-camille-no-cblol-2017-de-forma-monstruosa
http://espn.uol.com.br/video/664397_league-of-legends-ayel-da-intz-se-vinga-de-minerva-com-abate-de-akali
http://espn.uol.com.br/noticia/664413_cblol-2017-pain-gaming-nao-da-chances-para-keyd-intz-mostra-forca-e-empata-com-cnb
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/brtt-mostra-alivio-e-diz-ser-importante-para-o-cblol-selecao-sem-ronaldo.html
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/o-pai-voltou-com-brtt-red-canids-estreia-no-cblol-2017-contra-o-remo.html
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/felipe-brtt-tem-retorno-animador-red-canids-vence-com-susto-o-remo.html
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Astro tem boa atuação na volta ao competitivo do League of Legends e 
contribui de forma decisiva para triunfo suado. No outro jogo, Kabum 
surpreende Operation Kino. 

22/01 ESPN 

Riot Games deve organizar um novo torneio no mês de julho 
O objetivo da Riot é criar um novo desafio que envolva jogadores de várias 
nações. 

22/01 ESPN 
First Blood na primeira partida do dia entre Kino e Kabum 
First Blood da Kabum, mas a Kino vira logo em seguida. 

22/01 ESPN 

Para Aoshi, dano ao adversário sinifica energia para seu campeão 
Em combate contra Wash da Kabum, Aoshi recupera sua energia a cada golpe 
do adversário. 

22/01 ESPN 

Na disputa direta pelo barão a equipe Kino leva a melhor 
Ambos os times cercaram o Barão ao mesmo tempo, mas a equipe azul 
conseguiu o bônus. 

22/01 ESPN 

Em um último esforço, Kabum derruba o nexus inimigo e consegue seu primeiro 
ponto contra Kino 
Parecia que o Nexus da Kino ficaria de pé, mas Zantis e Danagorn da Kabum 
estavam lá para destruí-lo. 

22/01 ESPN 

First Blood do segundo round vai para a Kabum graças a Danagorn 
Bem que Aoshi, da Kino, tentou recuar, mas Danagorn conseguiu o primeiro 
abate para a Kabum. 

22/01 ESPN 

Batalha entre as equipes: poderes utilizados mas somente um abate para cada 
lado 
Kinot e Kabum usaram todas as suas ferramentas, mas só um campeão caiu de 
cada lado. 

22/01 ESPN 

Avanço final em equipe da Kabum derruba campeões adversários e destrói o 
nexus da Kino  
Um a um, os campeões da Kino foram abatidos e a Kabum abriu caminho até o 
Nexus. 

22/01 ESPN 

Em sua volta ao CBLoL, brTT causa seu primeiro abate na Brave 
Cercado por todos os lados, Thulz da Brave foi a primeira vítima da Red 
Canids. 

22/01 ESPN 
Evrot da Red mostra que sabe o momento certo para executar seu ultimate 
Nappon, dra Brave, foi o alvo do Ultimate feito por Evrot. 

22/01 ESPN 
Antes de conseguir o barão, Red Canids deixa seus adversários sem saída 
Cabuloso, da Brave, ficou encurralado enquanto Robo finaliza o abate. 

22/01 ESPN 

Após ataque de ambos os lados, Red Canids consegue vitória sobre a Brave 
Após remover o Anjo Guardião da Brave, a paciência da Red Canids foi 
recompensada com a destruição da Nexus adversária. 

22/01 ESPN 

Bobeada de Sarkis garante first blood para Red Canids 
Dioud e brTT, da Canids, aproveitaram o vacilo de seu alvo para garantir o 
primeiro ponto da equipe. 

22/01 ESPN 

Tockers escapa no último instante em bela jogada defensiva 
Após derrubar Cabuloso, tockers conseguiu evitar os ataque inimigos e escapar 
com energia vital mínima. 

22/01 ESPN 

Fôlego não acaba e Red Canids destrói nexus após alvo na base da brave 
A Red Canids não se contentou em derrubar Inibidores ou Torrer e destruiu a 
Nexus inimiga. 

22/01 ESPN 
Kabum e Red Canids garantem vitória no segundo dia de CBLoL 2017 
brTT foi pé quente e Red Canids garantiu os três pontos. 

  

Tabela 2 – Notícias do primeiro período das análises de Janeiro de 2017. 

 

 

http://espn.uol.com.br/noticia/664547_league-of-legends-riot-games-deve-organizar-um-novo-torneio-no-mes-de-julho
http://espn.uol.com.br/video/664594_league-of-legends-first-blood-na-primeira-partida-do-dia-entre-kino-e-kabum
http://espn.uol.com.br/video/664609_league-of-legends-para-aoshi-dano-ao-adversario-sinifica-energia-para-seu-campeao
http://espn.uol.com.br/video/664612_league-of-legends-na-disputa-direta-pelo-barao-a-equipe-kino-leva-a-melhor
http://espn.uol.com.br/video/664616_league-of-legends-em-um-ultimo-esforco-a-kabum-derruba-o-nexus-inimigo-e-consegue-seu-primeiro-ponto-contra-kino
http://espn.uol.com.br/video/664616_league-of-legends-em-um-ultimo-esforco-a-kabum-derruba-o-nexus-inimigo-e-consegue-seu-primeiro-ponto-contra-kino
http://espn.uol.com.br/video/664632_league-of-legends-first-blood-do-segundo-round-vai-para-a-kabum-gracas-a-danagorn
http://espn.uol.com.br/video/664637_league-of-legends-batalha-entre-as-equipes-poderes-utilizados-mas-somente-um-abate-para-cada-lado
http://espn.uol.com.br/video/664637_league-of-legends-batalha-entre-as-equipes-poderes-utilizados-mas-somente-um-abate-para-cada-lado
http://espn.uol.com.br/video/664641_league-of-legends-avanco-final-em-equipe-da-kabum-derruba-os-campeoes-adversarios-e-destroi-o-nexus-da-kino
http://espn.uol.com.br/video/664641_league-of-legends-avanco-final-em-equipe-da-kabum-derruba-os-campeoes-adversarios-e-destroi-o-nexus-da-kino
http://espn.uol.com.br/video/664659_league-of-legends-em-sua-volta-a-cblol-brrt-causa-seu-primeiro-abate-na-brave
http://espn.uol.com.br/video/664663_league-of-legends-evrot-da-red-mostra-que-sabe-o-momento-certo-para-executar-seu-ultimate
http://espn.uol.com.br/video/664668_league-of-legends-antes-de-conseguir-o-barao-a-red-canids-deixa-seus-adversarios-sem-saida
http://espn.uol.com.br/video/664680_league-of-legends-apos-contra-ataque-de-ambos-os-lados-a-red-canids-consegue-a-vitoria-sobre-a-brave
http://espn.uol.com.br/video/664685_league-of-legends-bobeada-de-sarkis-garante-o-first-blood-para-a-red-canids
http://espn.uol.com.br/video/664688_league-of-legends-tockers-escapa-no-ultimo-instante-em-bela-jogada-defensiva
http://espn.uol.com.br/video/664689_league-of-legends-folego-nao-acaba-e-red-canids-destroi-alvo-apos-alvo-na-base-da-brave
http://espn.uol.com.br/noticia/664701_league-of-legends-favoritas-kabum-e-red-canids-garantem-vitorias-no-segundo-dia-de-cblol
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SEMANA 2 

17/07 ESPN 

Shini, Lep, Robô e mais: Jogadores falam sobre as polêmicas da 6ª e 
penúltima rodada do CBLoL 2017 
Após a sexta e penúltima rodada do CBLoL 2017, os jogadores do torneio 
comentaram os resultados e as possibilidades que ainda estão abertas em 
entrevistas com o ESPN eSports - além de vários outros assuntos. 

17/07 ESPN 
CBLoL: Jockster e Micão mostram como se portar em uma emboscada 
Jockster e Micao mostram como se portar em uma emboscada. 

17/07 ESPN 

CBLoL: Quadra do brTT e domínio da INTZ estão nas melhores jogadas do fim 
de semana 
A sexta rodada do CBLoL trouxe mais emoções do que os corações dos 
torcedores do CBLoL estão acostumados. 

17/07 ESPN 

Não conseguimos trabalhar em grupo, conta Lep sobre dificuldades da CNB 
A CNB e-Sports Club está em uma de suas piores campanhas no Campeonato 
Brasileiro de League of Legends.  

   

18/07 ESPN 

Lep se desculpa após comentários sobre problemas do CNB:  "Errei com a 
escolha de palavras" 
O topo Lep pediu desculpas pela forma que se expressou no Depois do Nexus. 

18/07 ESPN 

"A gente sabia que ia bugar" disse Robô sobre escolha de draven pela Team 
One 
Após conquistar uma importante vitória de 2 a 0 sobre a sensação do 
segundo Split do CBLoL 2017, a Team oNe E-Sports, Leonardo "Robo" Souza, 
da Red Canids, foi entrevistado pela ESPN eSports.  

   

19/07 ESPN 

Jogadores entram na discussão e opinam sobre formato atual do torneio 
Se você estava em uma ilha deserta nas duas últimas semanas, pode ter 
perdido uma das discussões recentes mais importantes sobre o competitivo 
brasileiro de League of Legends.  

   

20/07 ESPN 

Após Evelyn, Swain é o próximo campeão na lista de reworks 
Em uma publicação contando o futuro dos campeões de League of Legends, o 
produtor Ryan "Reav3" Mireles anunciou que o próximo rework visual do jogo 
depois de Evelynn será Swain. 

20/07 ESPN 
Em rede social, Wolf pede desculpas aos fãs por má fase na SKT 
Wolf afirma que voltará a treinar com afinco. 

20/07 ESPN 

Apenas runas compradas após o anúncio do novo sistema serão 
reembolsadas, diz Riot 
Riot Games dá mais informações sobre novo sistema de runas. 

   

21/07 ESPN 

Após 1 ano, Keyd ainda tem dívida com Yetz, Gordox e mais streamers da 
azubu 
Yets alega que tem R$30 mil a receber da Keyd Stars. 

21/07 ESPN 

Riot confirma que League of Legends terá verificação de dois passos no futuro 
A Riot Games afirmou que está trabalhando na implementação de uma 
verificação de dois passos para League of Legends.  

   

22/07 ESPN 

Red Canids fará seu primeiro bootcamp internacional na Suécia 
Após concluir sua participação na fase de classificação e garantir vaga para 
os playoffs do segundo split do CBLoL 2017, a Red Canids já tem novo 
compromisso em sua agenda. 

22/07 SPORTV 

Red Canids fará preparação na Suécia para os play-offs do 2º split do CBLoL 
Time ficará 3 semanas na Europa no primeiro bootcamp da história da 
organização. 

22/07 SPORTV 

Red Canids garante vaga nos playoffs, CNB empata e rebaixa novata T-Show 
Atual campeã do CBLoL é a segunda a garantir vaga nas semifinais do CBLoL. 
ProGaming não consegue superar Blummers e agora seca adversários por 
classificação. 

http://espn.uol.com.br/video/711398_cblol-jockster-e-micao-mostram-como-se-portar-em-uma-embosca
http://espn.uol.com.br/noticia/711406_cblol-quadra-do-brtt-e-dominio-da-intz-estao-nas-melhores-jogadas-do-fim-de-semana
http://espn.uol.com.br/noticia/711406_cblol-quadra-do-brtt-e-dominio-da-intz-estao-nas-melhores-jogadas-do-fim-de-semana
http://espn.uol.com.br/noticia/711427_cblol-nao-conseguiamos-trabalhar-em-grupo-conta-lep-sobre-dificuldades-da-cnb
http://espn.uol.com.br/noticia/711767_lep-se-desculpa-apos-comentarios-sobre-problemas-do-cnb-errei-com-a-escolha-de-palavras
http://espn.uol.com.br/noticia/711767_lep-se-desculpa-apos-comentarios-sobre-problemas-do-cnb-errei-com-a-escolha-de-palavras
http://espn.uol.com.br/noticia/711353_cblol-a-gente-sabia-que-ia-bugar-disse-robo-sobre-escolha-de-draven-pela-team-one
http://espn.uol.com.br/noticia/711353_cblol-a-gente-sabia-que-ia-bugar-disse-robo-sobre-escolha-de-draven-pela-team-one
http://espn.uol.com.br/noticia/711952_cblol-jogadores-entram-na-discussao-e-opinam-sobre-formato-atual-do-torneio
http://espn.uol.com.br/noticia/712196_league-of-legends-apos-evelynn-swain-e-o-proximo-campeao-na-lista-de-reworks
http://espn.uol.com.br/noticia/712243_league-of-legends-em-rede-social-wolf-pede-desculpas-aos-fas-por-ma-fase-na-skt
http://espn.uol.com.br/noticia/712278_league-of-legends-apenas-runas-compradas-apos-o-anuncio-do-novo-sistema-serao-reembolsadas-diz-riot
http://espn.uol.com.br/noticia/712278_league-of-legends-apenas-runas-compradas-apos-o-anuncio-do-novo-sistema-serao-reembolsadas-diz-riot
http://espn.uol.com.br/noticia/712201_apos-1-ano-keyd-ainda-tem-divida-com-yetz-gordox-e-mais-streamers-da-azubu
http://espn.uol.com.br/noticia/712201_apos-1-ano-keyd-ainda-tem-divida-com-yetz-gordox-e-mais-streamers-da-azubu
http://espn.uol.com.br/noticia/712504_riot-confirma-que-league-of-legends-tera-verificacao-de-dois-passos-no-futuro
http://espn.uol.com.br/noticia/712776_league-of-legends-red-canids-fara-seu-primeiro-bootcamp-internacional-na-suecia
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/07/red-canids-fara-preparacao-na-suecia-para-os-playoffs-do-2-split-do-cblol.html
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/07/red-canids-garante-vaga-nos-playoffs-cnb-empata-e-rebaixa-novata-t-show.html
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23/07 ESPN 

Com vitória arrasadora da INTZ sobre a Keyd Stars semifinais do CBLoL são 
definidas 
A fase regular da Segunda Etapa do CBLoL 2017 chegou ao fim com a sétima 
rodada e as semifinais do torneio já estão cravadas.  

23/07 SPORTV 

paiN e Team One ficam com últimas vagas e semifinais estão definidas 
Com jogos marcados para 19 e 20 de agosto, INTZ pegará a paiN Gaming, 
enquanto a Red Canids enfrentará Team One. Keyd completa a série de 
promoção. 

  

Tabela 3 – Notícias do segundo período das análises de Julho de 2017. 

 

Este tipo de observação apresentou-se útil à pesquisa que, desde o 

esboço, foi predefinida a responder o webjornalismo. Sendo assim, com a coleta 

finalizada, algumas características do jornalismo online foram definidas a fim de 

servirem como critérios de avaliação, são estes: 

• Interatividade: Foi observado como funciona a interatividade em ambos 

os portais e se há a presença ferramentas que permitem a interação do 

leitor com a notícia, com o veículo e com outros usuários dentro do mesmo 

espaço noticioso. 

• Multimidialidade: O uso ou não de mecanismos multimídia, como textos, 

áudio, vídeo, imagem, etc, e com qual frequência estes formatos são 

explorados pelos jornalistas nas notícias. 

• Hipertextualidade: Nos dois sites foi verificado se há a existência de links 

que formam vínculos entre textos que podem ou não fazer referência ao 

mesmo assunto.  

• Personalização de Conteúdo: Se os sites oferecem ao usuário opções de 

configurar as notícias de acordo com seus interesses e como estão 

dispostas estas opções. 

 

 

 

 

http://espn.uol.com.br/noticia/712915_com-vitoria-arrasadora-da-intz-sobre-a-keyd-stars-semifinais-do-cblol-sao-definidas
http://espn.uol.com.br/noticia/712915_com-vitoria-arrasadora-da-intz-sobre-a-keyd-stars-semifinais-do-cblol-sao-definidas
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/07/cblol-pain-e-team-one-ficam-com-ultimas-vagas-semis-estao-definidas.html
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5.1 ESPN  

 

No primeiro período, do dia 16 ao 22 de janeiro, o portal ESPN é o que 

mais publica, ao total são 54 notícias sobre LoL, como visto na tabela abaixo, 

mais do que sua média de 25 postagens semanais sobre o jogo. As notícias 

estão em constante atualização, nos dias iniciais acompanham o início do torneio 

nacional e de suas edições sul-coreana, norte-americana e europeia que 

ocorrem na mesma época, a LCK, NA LCS e EU LCS90. As notícias, em sua 

maioria, informam sobre as melhores jogadas, algumas trazem análises dos 

próprios jornalistas, entrevistas a jogadores e técnicos antes e depois dos jogos, 

e novidades do jogo como novos campeões e adereços. Neste período, o 

primeiro dia da semana possui quatro notícias enquanto o último dia conta com 

dezesseis, portanto, esta mudança propõe que a redação busca acompanhar o 

desenvolvimento dos eventos que se dedica a cobrir.  

 

SEMANA 1 – ESPN 

 

Nº 
Notícias Hiperlinks Imagens Vídeos Áudios Gráficos Enquetes 

Redes 
Sociais GIF 

16/01 4  2 2      
17/01 8 3 8 4      
18/01 7 1 10 2  2 1   
19/01 5 2 9 3   1   
20/01 4 10 4 2      
21/01 10 2 6 8    1  
22/01 15  2 16      

TOTAL 54 18 41 37  2 2 1  

  

Tabela 4 – Cálculo da presença multimídia e hipermidiática nas notícias da ESPN na 1ª 
Semana. 

 

Sobre a interatividade, em todas as notícias há espaço para comentários, 

ao terminar a leitura o portal convida o usuário a deixar sua opinião em uma 

caixa localizada no final do texto que, através de um sistema de plug-in, uma 

extensão inserida à interface do site que conecta diretamente o usuário em sua 

                                                             
90 League Championship Korea (LCK), North America League Championship Series (NA LCS) 
e Europe League Championship Series (EU LCS). 



70 

 

conta na rede social Facebook91, sem que precise ter cadastro ou inserir um 

endereço de e-mail específico para isso.  

 

 

Fonte: Site ESPN92. 

                                                             
91 https://www.facebook.com. 
92 Disponível em: <http://espn.uol.com.br/noticia/663342_pre-jogo-com-maior-entrosamento-

pain-tem-vantagem-contra-keyd-no-1-confronto-do-cblol-2017>. Data de acesso: 03/10/2017. 

Figura 20 – Imagem 18: Comentários da notícia “Pré-jogo: Com maior entrosamento, 
paiN tem vantagem contra Keyd no 1º confronto do CBLoL 2017”. 

 

Figura 21 – Imagem 18: Comentários da notícia “Pré-jogo: Com maior entrosamento, 
paiN tem vantagem contra Keyd no 1º confronto do CBLoL 2017”. 

 

Figura 22 – Imagem 19: Recorte lateral do espaço de contato com a ESPN 
Brasil.Figura 23 – Imagem 18: Comentários da notícia “Pré-jogo: Com maior 

entrosamento, paiN tem vantagem contra Keyd no 1º confronto do CBLoL 2017”. 

 

Figura 24 – Imagem 18: Comentários da notícia “Pré-jogo: Com maior entrosamento, 
paiN tem vantagem contra Keyd no 1º confronto do CBLoL 2017”. 

http://espn.uol.com.br/noticia/663342_pre-jogo-com-maior-entrosamento-pain-tem-vantagem-contra-keyd-no-1-confronto-do-cblol-2017
http://espn.uol.com.br/noticia/663342_pre-jogo-com-maior-entrosamento-pain-tem-vantagem-contra-keyd-no-1-confronto-do-cblol-2017
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A opção de compartilhar a notícia, padrão em todas as notícias do site, é 

vista logo abaixo do título oferecendo divulgação da matéria nas redes sociais 

Pinterest93, Twitter94 e Facebook. No menu lateral direito do portal existe um 

espaço com endereços da empresa em diversas redes sociais, esta ferramenta 

funciona como um tradicional “Fale Conosco” aperfeiçoado que, no lugar de 

preencher um formulário o leitor pode optar por onde lhe é conveniente entrar 

em contato com a redação.  

 

 

Fonte: Site ESPN95. 

 

Sobre o conteúdo, nota-se que os textos noticiosos alternam entre curtos 

e extensos, alguns podendo chegar a 6971 caracteres como o caso da notícia 

“Pré-jogo: Com maior entrosamento, paiN tem vantagem contra Keyd no 1º 

                                                             
93 https://br.pinterest.com. 
94 https://twitter.com. 
95 Disponível em: <http://espn.uol.com.br/noticia/663342_pre-jogo-com-maior-entrosamento-

pain-tem-vantagem-contra-keyd-no-1-confronto-do-cblol-2017>. Data de acesso: 03/10/2017. 

Figura 19 – Imagem 19: Recorte lateral do espaço de contato com a 
ESPN Brasil. 

 

Figura 25 – Imagem 19: Recorte lateral do espaço de contato com a 
ESPN Brasil. 

 

Figura 26 – Imagem 20: Recorte da notícia “Pré-jogo: Com maior 
entrosamento, paiN tem vantagem contra Keyd no 1º confronto do CBLoL 
2017”.Figura 27 – Imagem 19: Recorte lateral do espaço de contato com 

a ESPN Brasil. 

 

Figura 28 – Imagem 19: Recorte lateral do espaço de contato com a 
ESPN Brasil. 
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confronto do CBLoL 2017” (Anexo 01). No entanto, os textos pretendem ser 

diretos e objetivos. Um detalhe importante está nos tipos de conteúdo, pode-se 

deduzir que a redação não padroniza um limite, dando maior liberdade ao 

jornalista. Sobre isto, um exemplo que podem ser observado é da mesma notícia 

já citada, onde jornalista e chefe da editoria de games do portal, Felipe Felix, 

informa o primeiro dia do CBLoL, faz uma análise do evento comentando acerca 

do desempenho dos jogadores com seus respectivos campeões em jogo e 

demonstra sua reação como espectador em uma espécie de texto noticioso no 

formato de crônica.  

A utilização moderada de termos internos do game e expressões em 

inglês facilitam o entendimento até mesmo de quem não conhece o assunto, um 

exemplo é da substituição das rotas e funções dos jogadores “jungle”, “mid”, 

“top”, “support”, “adc” para o português “caçador”, “meio”, “topo”, “suporte” e 

“atirador”.  
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Fonte: Site ESPN96. 

                                                             
96 Disponível em: <http://espn.uol.com.br/noticia/663342_pre-jogo-com-maior-entrosamento-

pain-tem-vantagem-contra-keyd-no-1-confronto-do-cblol-2017>. Data de acesso: 03/10/2017. 

Figura 29 – Imagem 20: Recorte da notícia “Pré-jogo: Com maior entrosamento, paiN tem 
vantagem contra Keyd no 1º confronto do CBLoL 2017”. 

 

Figura 30 – Imagem 21: Recorte da notícia “League of Legends: Kami garante vitória da paiN 
Gaming com backdoor”.Figura 31 – Imagem 20: Recorte da notícia “Pré-jogo: Com maior 

entrosamento, paiN tem vantagem contra Keyd no 1º confronto do CBLoL 2017”. 
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Outro detalhe importante é de que algumas das notícias do portal são 

recortes de vídeos que mostram as melhores jogadas nas partidas. Os vídeos, 

capturados na cobertura feita pela emissora, são acompanhados por pequenas 

notas de uma a três linhas que descrevem o conteúdo narrado por jornalistas e 

radialistas, como abaixo na Figura 21. Das 68 notícias postadas nos dois 

períodos, 31 eram deste tipo. Apesar de se diferenciar de uma notícia híbrida 

(com texto, imagem e vídeo por exemplo), este tipo de conteúdo pode ser 

considerado uma notícia pelo intuito de informar. 

 

Fonte: Site ESPN97. 

 

 

                                                             
97 Disponível em: < http://espn.uol.com.br/video/664307_league-of-legends-kami-garante-

vitoria-da-pain-gaming-com-backdoor>. Data de acesso: 15/10/2017. 

Figura 21 – Imagem 21: Recorte da notícia “League of Legends: Kami garante 
vitória da paiN Gaming com backdoor”. 

 

Figura 32 – Imagem 22: Página principal da E-SporTV.Figura 33 – Imagem 21: 
Recorte da notícia “League of Legends: Kami garante vitória da paiN Gaming com 

backdoor”. 
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O uso de links no campo do texto é pouco exploradas nas notícias da 

ESPN e nota-se nos dois períodos que existe uma padronização para estes, 

conforme a Figura 20. Em todas as notícias são vistos três blocos de links que 

levam para outras notícias. O primeiro, entitulado por “Saiba Mais”, é um 

conjunto de três links que direcionam o leitor a outras notícias do mesmo assunto 

postadas na mesma data. Eles, entretanto, não são inseridos diretamente no 

texto como hiperlinks, mas são dispostos junto ao texto.  

O segundo é também um conjunto de “Assuntos Relacionados”, um 

aglomerado de links situados vistos em uma coluna ao lado direito da página. 

São notícias da mesma data e da mesma editoria de games, porém, sobre outros 

jogos e novidades do mundo dos videogames. O terceiro, analisado 

anteriormente na arquitetura do portal é o “+ Lidas”, que são as notícias mais 

vistas do dia que o usuário está acessando. Estes três padrões são vistos 

apenas em notícias que tenham texto, matérias com vídeo e descrição não 

possuem um mecanismo diferente.  

Ainda sobre a hipertextualidade, uma observação importante é que os 

hiperlinks foram utilizados com maior frequência durante a semana em que se 

produziu menos, foram ao total 13 hiperlinks em 14 notícias. Na segunda semana 

foram vistos apenas 8 hiperlinks em 54 notícias. Outro detalhe está em palavras 

realçadas com o recurso do negrito, estas, não são hiperlinks mas funcionam 

como palavras-chave, um método comum no texto da Internet para destacar 

termos importantes e ajudar o usuário a fixar a atenção na leitura, já que para 

Tochi e Anderi (2009) diferente do impresso onde se lê palavra por palavra, 

página por página, normalmente o comportamento diante da tela “é chamado de 

escaneado, como se fosse uma leitura dinâmica, na qual se pinçam palavras-

chaves do texto, como se estivesse imerso nas imagens que representam” 

TOSCHI e ANDERI (2009, p.3). 

O uso de ferramentas multimídia é muito explorado pelo portal em ambas 

as semanas. Nas 54 notícias do primeiro período, além dos textos, foram vistas 

50 imagens, 39 vídeos, 2 gráficos , 2 enquetes e 1 imagem redirecionada das 

redes sociais, neste caso o Instagram98. Já nas 14 notícias do segundo período, 

                                                             

98 https://www.instagram.com. 
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foram encontradas 19 imagens, 9 vídeos, 2 gráficos com tabelas atualizadas com 

a classificação dos times nas fases de grupo, 14 áudios de entrevistas a 

jogadores e técnicos, 3 mensagens incorporadas do Twitter e 1 animação no 

formato gif, conforme quadro abaixo.  

 

 

SEMANA 2 – ESPN  

 

Nº 
Notícias Hiperlinks Imagens Vídeos Áudios Gráficos Enquetes 

Redes 
Sociais GIF 

17/07 4  1  14     
18/07 2 2 2  14     
19/07 1 1 3 1      
20/07 3 4 4 1    1 1 

21/07 2 4 5   2  2  
22/07 1  1       
23/07 1 1 1       

TOTAL 14 12 18 2 28 2  3 1 

  

Tabela 5 – Cálculo da presença multimídia e hipermidiática nas notícias da ESPN na 2ª 
Semana. 

 

Verifica-se, então, que mesmo com um período de baixa produção a 

editoria buscou  enriquecer as notícias com diferentes ferramentas multimídias. 

Entretanto, na cobertura de um evento como este, o portal E-SporTV é o que 

mais trabalhou com a informação textual. 

 

 

5.2 E-SporTV 

 

Assim como a ESPN, o E-SporTV é a página principal de games da 

emissora SporTV. Uma primeira observação é feita a respeito da estrutura na 

qual foi moldada, o visual é mais resumido comparado ao primeiro site analisado 

por dispôr todas as notícias em um único espaço, uma extensa coluna onde as 

postagens são separadas por datas e exibidas em sequência conforme a 

rolagem do usuário, o que pode dificultar a navegação de quem procura por 
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informações sobre um jogo específico, por exemplo. Porém, um diferencial é que 

o portal especifica notícias através de imagens colocadas em destaque junto 

com os links nesta página inicial. Essa diferenciação auxilia o leitor a distinguir 

de que tipo de assunto trata-se aquela determinada matéria.  

  

 

Fonte: Site E-SporTV99.  

                                                             
99 Disponível em: <http://sportv.globo.com/site/e-sportv/>. Data de acesso: 17/10/2017. 

Figura 34 – Imagem 22: Página principal da E-SporTV. 

 

Figura 35 – Imagem 23: Recorte dos comentários da notícia “Bate-papo campeão: 
SporTV.com transmite ao vivo o “Depois do Nexus””.Figura 36 – Imagem 22: Página 

principal da E-SporTV. 

http://sportv.globo.com/site/e-sportv/
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Do período de 16 à 22 de janeiro de 2017, o site E-SporTV postou 12 

notícias, como é visto na tabela abaixo, um número consideravelmente acima da 

média de notícias do primeiro semestre deste mesmo ano, a média levantada na 

pesquisa foi de 7 notícias por semana. Nos dias 17 e 18, quarta e quinta- feira, 

houve uma queda no rendimento e o site não postou nenhuma notícia, o que 

leva a supor que a produção jornalística é maior nos fins de semana, 

principalmente porque são nestes dias que ocorre eventos de games com maior 

frequência.  

 

SEMANA 1 – E-SPORTV  

 

Nº 
Notícias Hiperlinks Imagens Vídeos Áudios Gráficos Enquetes 

Redes 
Sociais GIF 

16/01 1 3 1       

17/01          

18/01          

19/01 4  3 1  2    

20/01 1 8 17   1    

21/01 4 15 8 2  1    

22/01 2 11 4 3  1    

TOTAL 12 37 33 6  5    
 

Tabela 6 – Cálculo da presença multimídia e hipermidiática nas notícias da E-SporTV na 1ª 
Semana. 

 

Entretanto, no segundo período dos dias 17 ao 23 de julho, foram notadas 

apenas 3 notícias sobre o jogo, uma significante ausência de informação para 

uma semana com um campeonato ainda em andamento.  

 

SEMANA 2 – E-SPORTV 

 

Nº 
Notícias Hiperlinks Imagens Vídeos Áudios Gráficos Enquetes 

Redes 
Sociais GIF 

17/07          
18/07          
19/07          
20/07          
21/07          
22/07 2 1 2       
23/07 1 1 1       

TOTAL 3 2 3       

 
Tabela 7 – Cálculo da presença multimídia e hipermidiática nas notícias da E-SporTV na 2ª 

Semana. 
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O portal também cobriu o mesmo evento de LoL que a ESPN, o Circuito 

Brasileiro de League of Legends e a primeira observação é de que algumas de 

suas notícias são iguais às publicadas pelo primeiro portal analisado. Dois 

exemplos disso são as notícias “Do futebol para o e-sport: Ronaldo Fenômeno 

compra parte da CNB” da E-SporTV e “Ronaldo Fenômeno compra parte de time 

de ‘League of Legends’ e entra para os e-sports” da ESPN. Ambas foram 

postadas no dia 21 de janeiro. O mesmo caso ocorre no segundo período, no dia 

22 de julho nas notícias “Red Canids fará preparação na Suécia para os playoffs 

do 2º Split do CBLoL” da E-SporTV e “‘League of Legends’: Red Canids fará seu 

primeiro bootcamp internacional na Suécia” publicada pela ESPN. Portanto, os 

portais apresentam informações semelhantes, porém, a E-SporTV coloca um 

intervalo maior de uma postagem a outra. 

Quanto a interatividade, também existe a opção do usuário deixar seu 

feedback após a leitura através de uma caixa para comentários. Neste sentido, 

dos dois sites, o portal E-SporTV é o que mais auxilia na interação do leitor ao 

oferecer três formas de conectar-se à sua interface, duas delas são por contas 

externas, por login no Facebook ou por e-mail do Google, e a terceira opção 

pode ser feita por pessoas que já possuem cadastro nos serviços da Globo.com. 

Outro detalhe está em notícias recém postadas, quando ninguém deixa um 

feedback, o próprio portal interage com o usuário convidando-o a realizar esta 

ação: “Seja o primeiro a comentar”. O usuário ainda pode avaliar as opiniões 

dadas por outros leitores, o que sugere ainda mais que, a interatividade neste 

espaço não é limitada apenas ao que leitor com o jornalista. 
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Fonte: Site E-SporTV100. 

 

Entretanto, uma desvantagem que o próprio portal impõe ao usuário em 

sua interface é o limite de tempo estipulado por comentário com a mensagem 

“Este conteúdo não recebe mais comentários”. Quem acessa hoje uma notícia 

feita há quatro dias não poderá comentar porque a opção é automaticamente 

desativada, mas continua exibindo as discussões anteriores. Diferente da ESPN, 

o E-SporTV não possui espaço com endereços da empresa já que na parte 

inferior do site além de indicar suas diferentes editorias, oferece maneiras de 

entrar em contato com a empresa para anúncios ou oportunidade de trabalho, 

vistos na Figura abaixo. Ou seja, o leitor que quiser entrar em contato com a 

redação se vê limitado a usar os comentários no fim das notícias. 

 

                                                             
100 Disponível em: <http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/vem-com-gente-

sportvcom-transmite-ao-vivo-o-depois-do-nexus.html>. Data de acesso: 20/10/2017. 

Figura 23 – Imagem 23: Recorte dos comentários da notícia “Bate-papo campeão: 
SporTV.com transmite ao vivo o “Depois do Nexus””. 

 

Figura 37 – Imagem 23: Recorte dos comentários da notícia “Bate-papo campeão: 
SporTV.com transmite ao vivo o “Depois do Nexus””. 

 

Figura 38 – Imagem 24: Recorte da parte inferior do portal E-SporTV.Figura 39 – 
Imagem 23: Recorte dos comentários da notícia “Bate-papo campeão: SporTV.com 

transmite ao vivo o “Depois do Nexus””. 

 

Figura 40 – Imagem 23: Recorte dos comentários da notícia “Bate-papo campeão: 
SporTV.com transmite ao vivo o “Depois do Nexus””. 

http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/vem-com-gente-sportvcom-transmite-ao-vivo-o-depois-do-nexus.html
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/vem-com-gente-sportvcom-transmite-ao-vivo-o-depois-do-nexus.html
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Fonte: Site E-SporTV101. 

 

Ainda sobre a interatividade, além destes mecanismos, o usuário que 

acessa este portal possui mais opções de compartilhamento das notícias que 

consome, quatro botões localizados no começo e final de cada matéria 

possibilitam compartilhar em quatro redes sociais, são estes o Facebook, Google 

+, Twitter e Pinterest. Neste aspecto, é percebido nas análises que este portal é 

o que mais recebe interações dos leitores e pode-se supor que o motivo de tal 

condição se dá ao emprego contínuo de instrumentos interativos como estes. 

Quanto ao conteúdo, o site apresentou na semana com menor publicação 

notícias curtas e diretas, chegando a 1649 caracteres. Já na primeira semana, 

os textos eram extensos e chegavam até 14846 caracteres. Não foi encontrada 

nenhuma padronização nos textos que variam desde pequenas notas a uma 

análise de dezoito parágrafos, como o caso da notícia, feita pelo jornalista 

esportivo da SporTV Chandy Teixeira, “Quem é o favorito? Quem deve cair? 

Veja o guia do 1º Split do CBLoL 2017” no anexo 06. 

A hipertextualidade é muito explorada pelo portal que a associa de três 

diferentes maneiras no texto. Um exemplo disto está na notícia, postada no dia 

20 de janeiro de 2017. Primeiro, existem quatro hiperlinks no corpo do texto, 

estes encaminham o usuário à leitura da informação na íntegra sobre o que foi 

colocado como referência na notícia que está lendo naquele momento.  

                                                             
101 Disponível em: <http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/vem-com-gente-

sportvcom-transmite-ao-vivo-o-depois-do-nexus.html>. Data de acesso: 22/10/2017. 

Figura 24 – Imagem 24: Recorte da parte inferior do portal E-SporTV. 

http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/vem-com-gente-sportvcom-transmite-ao-vivo-o-depois-do-nexus.html
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/vem-com-gente-sportvcom-transmite-ao-vivo-o-depois-do-nexus.html
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Três deles seguem um formato de pequenos trechos do texto, 

aproveitando aquilo que é dito para sugerir de antemão o conteúdo da notícia 

“hiperlinkada”. Apenas um foge deste padrão de hiperlink, neste caso o “Clique 

aqui e acesse”, é um link direto e aparentemente não indica uma prévia do que 

se trata. Mas isso se dá porque, antes dele, o texto já esclarece seu conteúdo. 
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Fonte: Site E-SporTV102. 

                                                             
102 Disponível em: <http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/quem-e-favorito-quem-

deve-cair-veja-o-guia-do-1-split-do-cblol-2017.html>. Data de acesso: 22/10/2017. 

Figura 25 – Imagem 25: Recorte dos hiperlinks na notícia “Quem é favorito? Quem deve 
cair? Veja o guia do 1º Split do CBLoL 2017”. 

http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/quem-e-favorito-quem-deve-cair-veja-o-guia-do-1-split-do-cblol-2017.html
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/quem-e-favorito-quem-deve-cair-veja-o-guia-do-1-split-do-cblol-2017.html
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O segundo modelo está nos cinco links do “Leia Mais”, desta vez 

centralizados no próprio texto. As notícias não fogem do mesmo assunto que é 

abordado, mas podem ser de datas de postagens diferentes. O terceiro formato 

observado são os links do “Tudo Sobre”, uma coluna situada na lateral direita da 

página. No mesmo exemplo de notícia, ela é subdividida por “Games”, “LoL”, 

“KaBuM!”, “Operation Kino”, “paiN”, “RED Canids”, “Remo” e “CBLoL 2017”. Ou 

seja, ela sugere outras notícias conforme os temas da leitura atual do usuário, 

neste exemplo são de notícias de games em geral, de League of Legends, do 

circuito nacional e de cinco times de LoL. Diferente do outro portal, não é visto 

nenhum link para notícias de outras editorias da emissora. Em suma, o portal E-

SporTV utilizou ao total 39 hiperlinks, sendo 37 do primeiro período, mais do que 

os dois períodos da ESPN juntos.  

Apesar do uso constante de hiperlinks, a multimidialidade é pouco 

aproveitada pelo portal nos dois períodos. Na semana de maior postagem foram 

usadas 33 imagens, 6 vídeos e 5 gráficos. Já na semana de menor rendimento 

usou-se apenas 3 imagens. Talvez esta carência pode ser respondida pelo portal 

ser o que menos produz notícias sobre o CBLoL. Entretanto, um exemplo do 

emprego desta característica pelo site é a notícia “Do DNA vencedor à 

reformulação: os muitos desafios da multicampeã INTZ” do dia 19 de janeiro. 

Além de imagens de tamanhos diferentes e uma tabela com a escalação da 

equipe INTZ, no início da matéria há uma vídeo de uma reportagem televisiva 

que a emissora produziu sobre o cotidiano dos jogadores e que, antes de ser 

postada na Internet foi veiculada na televisão.   
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Fonte: Site E-SporTV103. 

                                                             
103 Disponível em: <sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/do-dna-vencedor-

reformulacao-os-muitos-desafios-da-multicampea-intz.html>. Data de acesso: 25/10/2017. 

Figura 26– Imagem 26: Recorte da notícia “Do DNA vencedor à 
reformulação: os muitos desafios da multicampeã INTZ”. 

 

Figura 41 – Imagem 26: Recorte da notícia “Do DNA vencedor à 
reformulação: os muitos desafios da multicampeã INTZ”. 

 

Figura 42 – Imagem 26: Recorte da notícia “Do DNA vencedor à 
reformulação: os muitos desafios da multicampeã INTZ”. 

 

Figura 43 – Imagem 26: Recorte da notícia “Do DNA vencedor à 
reformulação: os muitos desafios da multicampeã INTZ”. 
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Outro exemplo é da já citada notícia “Quem é favorito? Quem deve cair? 

Veja o guia do 1º Split do CBLoL 2017” do dia 20 de janeiro. Das quinze notícias 

publicadas nas duas semanas, esta é que mais usou imagens, foram 17 imagens 

e também um extenso gráfico com toda a escalação dos times da primeira etapa 

do circuito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o crescimento da indústria de entretenimento, os esportes 

eletrônicos nos últimos vinte anos conquistaram um patamar acima da indústria 

cinematográfica e atualmente é o carro-chefe do mercado de games por 

movimentar quantias gigantescas de premiações, patrocínios e produções de 

grandes eventos nacionais e internacionais. Toda essa popularidade ganhou 

espaço regular na mídia. No Brasil, duas emissoras brasileiras de jornalismo 

esportivo, a SporTV e a ESPN, foram as primeiras a comprar os direitos de 

transmissão de eventos como estes, neste caso o Campeonato Brasileiro de 

League of Legends, o CBLoL.  

Estes veículos, já conhecidos por seu amplo conteúdo esportivo, 

exploram cada vez a editoria de games em seus respectivos portais na Internet, 

ESPN e E-SporTV, e mostram não se limitar a cobrir apenas os e-sports já que, 

diariamente, produzem matérias sobre diversos temas, o que é novidade para 

uma editoria que há 20 anos era encontrada frequentemente em revistas de 

nicho e blogs especializados. Estas empresas buscam se espelhar em veículos 

norte-americanos e europeus, que trabalham a mais tempo dentro desta 

categoria, e refletem seus investimentos, em uma área praticamente nova para 

elas, através de uma cobertura mais detalhada, que remete muitas vezes às 

coberturas esportivas tradicionais nas quais são especializadas em produzir há 

tanto tempo.  

Portanto, um conceito do jornalismo online como o conteúdo foi o primeiro 

a ser observado nas notícias dos dois portais que, além de informar, realizam 

crônicas, análises e entrevistas com equipes e jogadores. A hipertextualidade, 

interatividade e multimidialidade também são vistos e comparados em dois 

períodos diferentes. O portal ESPN foi o que mais explorou diferentes recursos 

deste gênero jornalístico, das 67 notícias postadas, foram vistos 30 hiperlinks, 

59 imagens, 39 vídeos, 28 áudios, 4 gráficos, 4 imagens incorporadas das redes 

sociais, 2 enquetes e 1 GIF. No mesmo período, o portal E-SporTV utilizou 39 

hiperlinks, 36 imagens, 6 vídeos e 5 gráficos nas 15 notícias que postou. Isso 

mostra que apesar do primeiro portal produzir mais que o segundo, ambos 
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apresentam uma cobertura diferenciada e cada vez mais atualizada aos 

mecanismos que a Internet oferece. 

Assim como o jornalismo cultural, o jornalismo de games, muitas vezes 

camuflado no entretenimento, não perde sua essência jornalística e sua 

relevância para a sociedade já que promove informação para um determinado 

público e movido por uma causa pode influenciar toda a massa.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 01 

 

Pré-jogo: Com maior entrosamento, paiN tem vantagem contra Keyd no 1º 

confronto do CBLoL 2017 

Felipe Felix / ESPN.com.br 

Publicado em 18/01/2017, 12:30. Atualizado em 27/01/2017, 16:32 

Atual formação da paiN Gaming venceu a XLG Super Cup em dezembro de 

2016 

Os órfãos do CBLoL já podem parar de chorar, reclamar e deixar um pouco de 

lado suas filas ranqueadas. Neste sábado (21), o campeonato brasileiro 

de League of Legends volta com tudo e, para dar mais peso à primeira partida 

da competição, os organizadores do torneio colocaram os times com as duas 

maiores torcidas do pais para se enfrentar logo de cara. 

Saiba Mais 

'League of Legends': Na Coreia, jogadores de Singed compram 2 ou 3 Lacres 

Negros; entenda o porquê 

'League of Legends': Finais da Premier League reúnem equipes do Circuito 

Desafiante e CBLoL 

'League of Legends': Primeiro dia da LCK mostra como é fase de escolhas e 

tendências para o meta 

 

Keyd Stars e paiN Gaming, que fizeram uma campanha mediana na Segunda 

Etapa de 2016, são favoritos ao título nessa temporada por motivos diferentes 

e propostas de projetos muito, mas muito distintas. 

Do lado da Keyd, a velha proposta de um super time é a aposta do ano. Com 

Felipe "Yang" Zhao (Topo), Gabriel "Revolta" Henud 

(Caçador), Murilo "Takeshi" Alves (Meio), André "esA"Pavezi (Atirador) 

e Pedro "Ziriguidun"Vilarinho (Suporte), os guerreiros têm uma das melhores 

escalações no papel, principalmente na parte superior do mapa, já 

que Yang e Revolta são disparados os melhores em suas posições. Por outro 

lado, esA e Takeshi, estão bem longe disso e precisam provar que conseguem 

acompanhar as duas estrelas campeãs de tudo em 2017. 

Já a paiN Gaming vem sem mudar nenhum de seus jogadores e uma proposta 

de equipe e estilo de jogo já definidos. Sua única grande adição é a revelação 

de 2015, o atirador Pedro "Matsukaze" Gama. Aliado ao jovem talento, temos 

http://espn.uol.com.br/noticia/663327_league-of-legends-na-coreia-jogadores-de-singed-compram-2-ou-3-lacres-negros-entenda-o-porque
http://espn.uol.com.br/noticia/663327_league-of-legends-na-coreia-jogadores-de-singed-compram-2-ou-3-lacres-negros-entenda-o-porque
http://espn.uol.com.br/noticia/663313_league-of-legends-finais-da-premier-league-reunem-equipes-do-circuito-desafiante-e-cblol
http://espn.uol.com.br/noticia/663313_league-of-legends-finais-da-premier-league-reunem-equipes-do-circuito-desafiante-e-cblol
http://espn.uol.com.br/noticia/663313_league-of-legends-finais-da-premier-league-reunem-equipes-do-circuito-desafiante-e-cblol
http://espn.uol.com.br/noticia/663313_league-of-legends-finais-da-premier-league-reunem-equipes-do-circuito-desafiante-e-cblol
http://espn.uol.com.br/noticia/663103_league-of-legends-primeiro-dia-da-lck-mostra-como-e-fase-de-escolhas-e-tendencias-para-o-meta
http://espn.uol.com.br/noticia/663103_league-of-legends-primeiro-dia-da-lck-mostra-como-e-fase-de-escolhas-e-tendencias-para-o-meta
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os já veteranos Matheus "Mylon" Borges (Topo), Thúlio "sirT" Carlos 

(Caçador), Gabriel "Kami" Santos (Meio) e Caio "Loop" Almeida (Suporte), que 

não pôde jogar em 2016 devido ao caso de aliciamente entre INTZ e paiN 

Gaming. 

Times escalados e no papel, a Keyd tem nomes com mais peso, mas ela ainda 

não é um time, não é um conjunto. A equipe é mais um amontoado de estrelas 

como foi em 2014 com Park "Winged" Tae Jin, An "SuNo" Sun-ho, 

Felipe "brTT" Gonçalves, Revolta e Loop. Na época, a Keyd foi derrotada nas 

semifinais por dois jogos a zero pelos jogadores da atual CNB, que na época 

faziam parte da KaBuM e-Sports. 

Time de estrelas da Keyd Stars é um dos favoritos ao título da Primeira Etapa 

do CBLoL 2017 

A grande diferença da Keyd para a paiN é que o time dos guerreiros, e 

principalmente sua diretoria, anseia por um título. Por isso, o grande projeto da 

organização não visa criar uma equipe, mas conquistar um título - e essa é a 

grande falha e a grande diferença que a Keyd tem em relação a paiN e até 

mesmo da CNB. É justamente por essa diferença que, neste primeiro jogo, 

a paiN tem muito mais chances de sair com uma vitória de dois a zero em cima 

da Keyd. 

Liderada pelo técnico Gabriel "MiT" Souza, a bicampeã brasileira vem criando 

um sistema de jogo baseado na surpresa e estratégias diferentes. Para isso, a 

equipe tem em sirT e Mylon a versatilidade necessária para surpreender. Um 

belo exemplo disso foi a composição de disrupção utilizada contra a INTZ nas 

semifinais do CBLoL do ano passado. Sendo derrotada nos dois primeiros 

jogos, a paiNchegou para a terceira partida com Shen e Hecarim, justamente 

para entrar na composição do adversário de maneira rápida, com segurança e 

encaixando o máximo de controle de grupo possível. 

O mesmo não aconteceu na quarta partida porque sirT precisava de algo mais 

agressivo e parrudo para chegar na linha de trás da INTZ, por isso o jogador foi 

de Olaf. Com a ideia, a equipe empatou a série, mas perdeu no quinto jogo. 

Mesmo derrotada, a situação mostrou como MiT e seus jogadores podem 

colocar estratégias diferentes na mesa, e isso é ainda mais importante agora 

que cada um dos times poderá banir cinco campeões. 

Com dez personagens a menos para se jogar é muito mais fácil anular um 

jogador, ou tirar de cena personagens e estratégias fortes. Com isso, a 

criatividade e o conhecimento do potencial de seus jogadores se tornam fatores 

decisivos e, no momento, a Keyd não tem isso. 

Thiago "Djokovic" Maia, o atual técnico da Keyd, é extremamente inteligente, e 

em 2016 já provou do veneno da paiN quando era o professor da CNB. Por 

isso, é quase certo que ele deve ter preparado com seus jogadores algum 

truque na manga. No entanto, qual é a capacidade de seus comandados em se 

adaptarem? 
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Se analisarmos a principal dupla do jogo, meio e caçador, Revolta e Takeshi se 

conhecem muito bem, mas nunca foram vitoriosos juntos, nem na época 

de CNB e muito menos na da Keyd. Mesmo sendo grandes amigos, não 

aparenta que o jogo deles se complementem. Takeshi gosta de jogar com a 

segurança e proximidade de seu caçador. Em contrapartida, Revolta é 

extremamente agressivo e gosta de fazer o mapa rodar pelas bordas, e isso 

demanda muita movimentação do seu meio. 

A chave nessa equação é fazer com que Takeshi jogue para Revolta e não ao 

contrário, e nós já vimos isso não dando certo quando 

Carlos "Nappon" Henrique - uma versão ainda em desenvolvimento do que 

hoje é Revolta - era o caçador da Keyd. 

Com tudo isso em questão, a Keyd - superior no papel - é estrategicamente 

inferior neste inicio de torneio, e para este jogo a favorita é com certeza a paiN. 

Sobre picks e bans, acredito que as equipes terão prioridades diferentes em 

todas as rotas. No topo, Mylon e Yang são agressivos, e os dois times podem 

focar banimentos na rota para deixar os dois jogadores com personagens 

menos impactantes. No meio, já sabemos que um duelo 

entre Takeshi e Kami será de dar sono mesmo com campeões agressivos, por 

isso Revolta e sirT terão de movimentar muito bem o jogo. 

Caso não sejam banidos, Revolta deve jogar de Lee Sin, Graves ou Elise, 

enquanto sirT virá com algum campeão com muita utilidade, sendo a principal 

escolha Rek'sai. No entanto, não duvido que Ivern - o pai do verde - possa 

aparecer. 

Agora, a grande incógnita é a rota inferior, onde esA e Ziriguidum enfrentarão 

e  Loop em um duelo inédito. A nova formação de rota das equipes promete, e 

esse embate pode definir o rumo da partida. Os dois atiradores são muito bons 

com Ezreal, mas a vantagem nos picks está do lado de Matsu, que mostrou um 

leque de opção maior no cenário competitivo jogando de Corki, Graves, Ashe e 

até mesmo de Kogmaw. Por outro lado, esA é dominante quando se trata de 

Lucian e Caitlyn, portanto uma boa estratégia para a paiN é anular as poucas 

opções mostradas por esA até o momento. 

Tendo tudo isso em mente, vale ressaltar que este duelo é o primeiro da 

temporada inicial do CBLoL 2017 e que muita coisa ainda pode mudar na 

competição - os times, inclusive, poderão até nos surpreender neste primeiro 

jogo. Entretanto, é importante lembrar que, no duelo entre o burguês sem coroa 

e o velho rei, a vitória tende a pender ao personagem melhor articulado, 

planejado e entrosado. Portanto, neste momento, a Keyd ainda precisa se 

provar um time e este primeiro desafio é, quem sabe, o melhor que ela poderia 

ter - o de vencer o time que levou a dominante INTZ para sua única quinta 

partida em 2016. 

-- Felipe Felix é especialista em eSports na ESPN Games e não fica um fim de 

semana sem assistir o CBLoL. Twitter: @Feofelix 
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ANEXO 02 

 

Do futebol para o e-sport: Ronaldo Fenômeno compra parte da CNB 

Astro do futebol mundial, ex-atacante faz investimento e se torna sócio de uma 

das maiores organizações de esportes eletrônicos do Brasil. Time está na elite 

do LoL. 

Por Chandy Teixeira. São Paulo, SP 

 

FACEBOOK 

TWITTER 

 

Um dos maiores ídolos do esporte mais tradicional do mundo entrou 

definitivamente no e-sport. Pentacampeão com a seleção brasileira, Ronaldo 

Fenômeno oficializou a compra de parte da CNB, uma das mais 

representativas organizações de esportes eletrônicos no país. O ex-atacante se 

tornou sócio da organização ao lado de André Akkari, astro do pôquer, e Igor 

Federal, empresário. Fundada em 2001, os Blummers, como são conhecidos, 

estão hoje na elite do League of Legends do Brasil e tem time considerado 

favorito para esta temporada. Inclusive, é o atual vice-campeão nacional. Os 

atuais dirigentes Cléber Fonseca e Carlos Júnior, também presidente da 

Associação Brasileira de Clubes de e-Sport, também seguem no comando da 

equipe paulista. 

- Os jogos eletrônicos são tendência no mundo inteiro e, no Brasil, são uma 

febre. Na final do Campeonato Brasileiro de League of Legends 2016, mais de 

15 mil pessoas compareceram ao Ginásio do Ibirapuera para acompanhar a 

final entre a INTZ e a CNB. É um movimento impressionante. Como atletas, 

encontramos na CNB ideais que tem tudo a ver com os nossos, e vamos 

transferir para o e-sport a adrenalina dos jogos nos campos de futebol e nas 

mesas de pôquer - declarou Ronaldo. 

Não é de hoje que Ronaldo Fenômeno tem atenção voltada para o esporte 

eletrônico. Amigo pessoal e sócio, André Akkari é o responsável por "colocar" o 

ex-atacante em contato com o universo dos games. Inclusive, na final do 

CBLoL 2016, Ronaldo declarou em suas redes sociais a torcida para a CNB 

diante da INTZ. Era o início público do namoro. 

LEIA MAIS 

De Fifa a LoL: gigantes do futebol e lendas da NBA investem nos e-sports 

Quem é favorito? Quem deve cair? Veja o guia do 1º Split do CBLoL 2017 

CNB estreia neste sábado no CBLoL diante da INTZ; SporTV.com transmite 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fglo.bo%2F2kcbcs0%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&text=Do%20futebol%20para%20o%20e-sport%3A%20Ronaldo%20Fen%C3%B4meno%20compra%20parte%20da%20CNB%20%23sportv
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fglo.bo%2F2kcbcs0%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&text=Do%20futebol%20para%20o%20e-sport%3A%20Ronaldo%20Fen%C3%B4meno%20compra%20parte%20da%20CNB%20%23sportv
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2016/11/de-fifa-lol-gigantes-do-futebol-e-lendas-da-nba-investem-nos-e-sports.html
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/quem-e-favorito-quem-deve-cair-veja-o-guia-do-1-split-do-cblol-2017.html
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/cblol-2017-comeca-com-classicos-sportv-3-passa-keyd-x-pain-ao-vivo.html
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Bem relacionada, a CNB também esteve em contato com Neymar e Medina no 

fim do ano passado. Novamente com articulação de André Akkari, dirigentes da 

CNB foram convidados para uma confraternização na mansão de Neymar em 

Mangaratiba, no Sul do Rio de Janeiro. Lá também estavam integrantes da 

equipe Sk Gaming, um dos maiores times do mundo de Counter Strike: Global 

Offensive e que conta com a formação quase que exclusivamente brasileira. 

 

MOVIMENTO MUNDIAL 

Com cada vez mais repercussão internacional e premiações maiores - o DotA 2 

oferece ao campeão mundial R$ 68 milhões -, os esportes eletrônicos tem 

chamado atenção de lendas do esporte pelo mundo. Exemplo deste movimento 

foi a compra do Team Dignitas e Team Apex pelos donos do Philadelphia 

76ers, da NBA. Outro grupo, que inclui nomes como a lenda do basquete 

Magic Johnson, detém maioridade de participação no Team Liquid (América do 

Norte). Shaquille O'Neal e os jogadores de beisebol Alex Rodriguez e Jimmy 

Rollins, tem minoridade no NRG eSports (América do Norte). Além disso, 

Alister Usmanov, acionista do Arsenal, da Inglaterra, possui investimentos na 

Virtus.pro (Europa). 

Times de futebol pelo mundo também estão abrindo espaço para o esporte 

eletrônico. Recentemente, o Paris Saint-Germain anunciou a criação de um 

setor destinado ao e-sport junto com a criação de um time de League of 

Legends. Outros exemplos de sucesso são o Besiktas, na Turquia, Wolfsburg, 

da Alemanha, West Ham, da Inglaterra. No Brasil, temos o Santos e o Remo, 

que está na elite do LoL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

ANEXO 03 

 

Ronaldo Fenômeno compra parte de time de 'League of Legends' e entra 

para os eSports 

ESPN.com.br. Publicado em 21/01/2017, 12:22. Atualizado em 27/01/2017, 

16:35. 

Salvar 

O famoso ex-jogador de futebol brasileiro e agora jogador de pôquer, Ronaldo 

Fenômeno, decidiu investir no cenário do esporte eletrônico do país e adquiriu 

parte da CNB e-Sports Club. Ronaldo tornou-se sócio da organização, que 

passa a ser a primeira a receber investimento de uma celebridade do esporte 

tradicional. 

Segundo a assessoria de imprensa do jogador, a negociação foi feita em 

conjunto com mais dois investidores: André Akkari, jogador de pôquer e 

campeão mundial, e Igor Trafane, diretor-executivo da Brazilian Series of Poker 

(BSOP). Juntos, os três passaram a ter 50% da organização, enquanto a outra 

metade continuará dos sócios-fundadores, os irmãos Cleber "Fuzi" Fonseca e 

Carlos "Fury" Júnior. 

Ronaldo foi apresentado ao esporte eletrônico por Akkari, que por sua vez 

começou a se envolver com a modalidade em março do ano passado. Na 

ocasião, Akkari participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados 

com o intuito de excluir os jogos de habilidade do Projeto de Lei PL442/91, que 

pretende punir jogos de azar como o "jogo do bicho" - o que inclui, também, o 

eSport. A audiência foi organizada por Igor Trafane. 

Saiba Mais 

CBLoL 2017: paiN Gaming não dá chances para Keyd; INTZ mostra força e 

empata com CNB 

'League of Legends': Festival Lunar deste ano terá ícone gratuito e três novos 

visuais 

MatchMaking: Pokémon no Brasil, Rocket League, Counter e CBLoL 2017 

 

Por conta da audiência pública, Akkari passou a visitar gaming houses de 

equipes brasileiras e, segundo o MyCNB (site de notícias da CNB), já estava 

mostrando interesse em investir no clube desde a metade de 2016. Ronaldo 

também começou a demonstrar interesse pela modalidade e, em julho do ano 

passado, postou em sua rede social que estava torcendo pela CNB na grande 

final do CBLoL 2016. 

"Os jogos eletrônicos são tendência no mundo inteiro e, no Brasil, são uma 

febre. É um movimento impressionante! Como atletas, encontramos na CNB 

http://espn.uol.com.br/noticia/588630_audiencia-publica-na-camara-dos-deputados-quer-separar-jogos-de-habilidade-de-jogos-de-azar-na-legislacao-brasileira
http://espn.uol.com.br/noticia/664413_cblol-2017-pain-gaming-nao-da-chances-para-keyd-intz-mostra-forca-e-empata-com-cnb
http://espn.uol.com.br/noticia/664413_cblol-2017-pain-gaming-nao-da-chances-para-keyd-intz-mostra-forca-e-empata-com-cnb
http://espn.uol.com.br/noticia/663826_league-of-legends-festival-lunar-deste-ano-tera-icone-gratuito-e-tres-novos-visuais
http://espn.uol.com.br/noticia/663826_league-of-legends-festival-lunar-deste-ano-tera-icone-gratuito-e-tres-novos-visuais
http://espn.uol.com.br/video/663462_matchmaking-pokemon-no-brasil-rocket-league-counter-e-cblol-2017
http://espn.uol.com.br/video/663462_matchmaking-pokemon-no-brasil-rocket-league-counter-e-cblol-2017
https://www.instagram.com/p/BHpSdB3gZY0/
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ideais que têm tudo a ver com os nossos e vamos transferir para os e-sports a 

adrenalina dos jogos nos campos de futebol e das mesas de pôquer", declarou 

Ronaldo, em comunicado oficial à imprensa. 

A CNB e-Sports Club estreia hoje (21) no CBLoL 2017 contra a INTZ, equipe 

que enfrentou na grande final do ano passado e para quem foi derrotada. O 

jogo está marcado para as 15h (Horário de Brasília).  
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ANEXO 04 

 

22/07/2017 18h11 - Atualizado em 22/07/2017 18h11 

Red Canids fará preparação na Suécia para os playoffs do 2° Split do 

CBLoL 

Time ficará três semanas na Europa no primeiro bootcamp da história da 

organização 

Por SporTV.com. São Paulo, SP 

 

FACEBOOK 

TWITTER 

 

A Red Canids fará a preparação para a fase final do Campeonato Brasileiro de 

League of Legends (CBLoL) longe do Brasil. Após garantir a classificação para 

os playoffs do 2° Split neste sábado com a vitória sobre a T Show, a 

organização anunciou que fará o primeiro bootcamp da sua história. A equipe 

ficará entre os dias 23 de julho e 12 de agosto na lendária Inferno Online, em 

Estocolmo, na Suécia. 

- O bootcamp será o próximo passo que a Red Canids está dando como meta 

de treinamento e aperfeiçoamento dos nossos jogadores. Entregamos todas as 

armas possíveis para que os nossos jogadores encontrem a excelência em 

suas técnicas. Estamos muito felizes de poder proporcionar isso a eles - disse 

o CEO da organização, Felippe Corradini. 

A Matilha embarca inicialmente desfalcada do suporte Hugo "Dioud". O jogador 

ficará no Brasil para resolver detalhes burocráticos com visto de permanência. 

Logo após, o francês embarca para se juntar à equipe. 

- Acredito que o bootcamp vai ser muito bom para o time. Primeiro pelo fato de 

poder treinar com times mais fortes, que usam estratégias e têm estilos de jogo 

diferente do que temos no Brasil. Além disso, vamos voltar para os playoffs 

muito mais preparados mecanicamente por conta da soloQ da Europa - afirmou 

o atirador da equipe, Felipe "brTT". 

Além da Red Canids, a INTZ já tem vaga garantida nos playoffs do 2° Split do 

CBLoL. O torneio terá uma pausa de quase um mês de duração. As semifinais 

estão marcadas para os dias 19 e 20 de agosto. 

 

 

 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fglo.bo%2F2uM375E%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&text=Red%20Canids%20far%C3%A1%20prepara%C3%A7%C3%A3o%20na%20Su%C3%A9cia%20para%20os%20playoffs%20do%202%C2%B0%20Split%20do%20CBLoL%20%23sportv
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fglo.bo%2F2uM375E%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&text=Red%20Canids%20far%C3%A1%20prepara%C3%A7%C3%A3o%20na%20Su%C3%A9cia%20para%20os%20playoffs%20do%202%C2%B0%20Split%20do%20CBLoL%20%23sportv
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ANEXO 05 

 

'League of Legends': Red Canids fará seu primeiro bootcamp 

internacional na Suécia 

ESPN.com.br. Publicado em 22/07/2017, 18:39. Atualizado em 22/07/2017, 

18:39 

Salvar 

O bootcamp internacional da 'matilha' visa seu desenvolvimento para os 

playoffs do CBLoL 2017. 

Após concluir sua participação na fase de classificação e garantir vaga para 

os playoffs do segundo split do CBLoL 2017, a Red Canids já tem novo 

compromisso em sua agenda. 

Saiba Mais 

Riot confirma que ‘League of Legends’ terá verificação de dois passos no futuro 

Após 1 ano, Keyd ainda tem dívida com yetz, gordox e mais streamers da 

Azubu 

'League of Legends': Apenas runas compradas após o anúncio do novo 

sistema serão reembolsadas, diz Riot 

 

A “Matilha” fará seu primeiro bootcamp internacional de três semanas 

em Estocolmo, na Suécia, em um dos pontos mais importante para os eSports 

mundial: Inferno Online, local que já abrigou períodos de treinamento para 

diversas equipes de todo o globo. 

O CEO da Red Canids, Felippe Corradini, comentou sobre a jornada e 

classificou o período como um “presente” da organização da Red Canids para 

seus jogadores pelo que eles têm mostrado no 2º split de 2017. 

Corradini: “o bootcamp é o próximo passo que a Red Canids dá para 

aperfeiçoar seus jogadores. Entregamos as armas possíveis para que os 

nossos jogadores encontrem a excelência em suas técnicas e nós estamos 

muito felizes de poder proporcionar isso a eles”. 

A matilha estará em território europeu entre os dias 23 de julho e 12 de agosto, 

período que não afetará sua participação no restante do CBLoL, já que as 

semifinais acontecem nos dias 19 e 20 de agosto. 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/create/button/?guid=w2A2qy2Srnjj-1&url=http%3A%2F%2Fespn.uol.com.br%2Fnoticia%2F712776_league-of-legends-red-canids-fara-seu-primeiro-bootcamp-internacional-na-suecia&media=%2F%2Fcdn.espn.com.br%2Fimage%2Fwide%2F622_c06901d9-3740-42e7-8afd-996f5e49ae73.jpg&description=%27League%20of%20Legends%27%3A%20Red%20Canids%20far%C3%A1%20seu%20primeiro%20bootcamp%20internacional%20na%20Su%C3%A9cia
http://espn.uol.com.br/noticia/712504_riot-confirma-que-league-of-legends-tera-verificacao-de-dois-passos-no-futuro
http://espn.uol.com.br/noticia/712201_apos-1-ano-keyd-ainda-tem-divida-com-yetz-gordox-e-mais-streamers-da-azubu
http://espn.uol.com.br/noticia/712201_apos-1-ano-keyd-ainda-tem-divida-com-yetz-gordox-e-mais-streamers-da-azubu
http://espn.uol.com.br/noticia/712201_apos-1-ano-keyd-ainda-tem-divida-com-yetz-gordox-e-mais-streamers-da-azubu
http://espn.uol.com.br/noticia/712278_league-of-legends-apenas-runas-compradas-apos-o-anuncio-do-novo-sistema-serao-reembolsadas-diz-riot
http://espn.uol.com.br/noticia/712278_league-of-legends-apenas-runas-compradas-apos-o-anuncio-do-novo-sistema-serao-reembolsadas-diz-riot
http://espn.uol.com.br/noticia/712278_league-of-legends-apenas-runas-compradas-apos-o-anuncio-do-novo-sistema-serao-reembolsadas-diz-riot
http://espn.uol.com.br/noticia/712278_league-of-legends-apenas-runas-compradas-apos-o-anuncio-do-novo-sistema-serao-reembolsadas-diz-riot
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ANEXO 06 

 

Quem é favorito? Quem deve cair? Veja o guia do 1º Split do CBLoL 2017 

Saiba mais sobre os oito times que participam da 1ª etapa do maior torneio 

nacional de League of Legends, que terá transmissão ao vivo do SporTV 3 e no 

SporTV.com 

Por Chandy Teixeira e Matheus Tibúrcio. Rio de Janeiro 

 

FACEBOOK 

TWITTER 

 

CNB 

INTZ 

KABUM 

KEYD STARS 

OPERATION KINO 

PAIN GAMING 

RED CANIDS 

REMO BRAVE 

 

A edição de 2017 do maior campeonato nacional de League of Legends vai 

começar neste sábado. Oito equipes disputam o 1º Split do Brasileirão de 

League of Legends, popularmente conhecido como CBLoL. CNB, INTZ, 

Kabum, Keyd Stars, Operation Kino, Pain Gaming, Red Canids e Remo Brave 

disputam o troféu. Como cada organização chega para a competição? Você 

pode saber mais sobre cada time neste guia que o SporTV.com preparou. 

Antes de mais nada: você conhece o League of Legends? Se não, preparamos 

um tutorial básico para você entender melhor este game que se tornou o 

grande esporte eletrônico dentro do Brasil (clique aqui e acesse). Este jogo é 

praticado por mais de 100 milhões de pessoas ao redor do planeta e tem 

audiência em patamar parecido em torneios mundiais.  

Voltando ao CBLoL 2017 1° Split. A 1ª etapa é constituída por uma fase 

classificatória seguida por um mata-mata. As oito equipes se enfrentam em 

turno único, nos estúdios da Riot Games, produtora do League of Legends, em 

São Paulo. As quatro melhores avançam para as semifinais e seguem na 

busca pelo título; a última é diretamente rebaixada; e as sexta e sétima 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fglo.bo%2F2k9ckws%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&text=Quem%20%C3%A9%20favorito%3F%20Quem%20deve%20cair%3F%20Veja%20o%20guia%20do%201%C2%BA%20Split%20do%20CBLoL%202017%20%20%23sportv
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fglo.bo%2F2k9ckws%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&text=Quem%20%C3%A9%20favorito%3F%20Quem%20deve%20cair%3F%20Veja%20o%20guia%20do%201%C2%BA%20Split%20do%20CBLoL%202017%20%20%23sportv
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/quem-e-favorito-quem-deve-cair-veja-o-guia-do-1-split-do-cblol-2017.html#titulomateria-1
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/quem-e-favorito-quem-deve-cair-veja-o-guia-do-1-split-do-cblol-2017.html#titulomateria-2
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/quem-e-favorito-quem-deve-cair-veja-o-guia-do-1-split-do-cblol-2017.html#titulomateria-3
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/quem-e-favorito-quem-deve-cair-veja-o-guia-do-1-split-do-cblol-2017.html#titulomateria-4
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/quem-e-favorito-quem-deve-cair-veja-o-guia-do-1-split-do-cblol-2017.html#titulomateria-5
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/quem-e-favorito-quem-deve-cair-veja-o-guia-do-1-split-do-cblol-2017.html#titulomateria-6
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/quem-e-favorito-quem-deve-cair-veja-o-guia-do-1-split-do-cblol-2017.html#titulomateria-7
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/quem-e-favorito-quem-deve-cair-veja-o-guia-do-1-split-do-cblol-2017.html#titulomateria-8
http://app.sportv.globo.com/games/nao-entende-nada-de-league-of-legends-a%20gente-explica/
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colocadas precisam disputar a Série de Promoção, contra adversários do 

Circuito Desafiante (segunda divisão) para tentar se manter na elite. A final 

está marcada para o dia 8 de abril, em Recife, com a presença de público. 

Lembrando que os canais SporTV vão acompanhar ao vivo toda a temporada 

do CBLoL. O SporTV 3 transmite os jogos das 13h de sábado, além das 

semifinais e finais. O SporTV.com e o SporTV Play acompanham todas as 

partidas do campeonato, incluindo o segundo jogo de sábado e os confrontos 

de domingo de cada rodada. O SporTV.com e SporTV Play 

também transmitem ao vivo o "Depois do Nexus" e disponibilizam o "League 

News", programas de debate e de notícias produzidos pela Riot. 

LEIA MAIS 

Gangorra do CBLoL: simule como ficará a classificação do 1° Split 

Rota por rota: quais são os melhores jogadores do CBLoL? Vote 

Você sabe tudo sobre o 1° Split do CBLoL? Teste seu conhecimento 

Surto de fama: os astros do CBLoL e seus números impressionantes 

Calendário dos e-sports: veja as datas das principais competições de 2017 

 

CNB 

 

A CNB é uma das duas equipes que entram sem mudanças em relação à 

escalação titular de 2016. Um voto de confiança em um quinteto tão bem 

entrosado e que foi vice-campeão do 2º Split em 2016. Com experiência em 

Mundial pela Kabum, o trio formado por Pedro "Lep", Gustavo "Minerva" e 

Thiago "Tinowns" encaixou bem com Pablo "Pbo" e Willian "Wos", os pratas da 

casa. Além da força do grupo, o time também conta com os talentos individuais 

em todas as rotas. A equipe perdeu apenas o treinador do ano passado, 

Thiago "Djokovic", que assumiu a Keyd Stars. 

Abre aspas (Pedro "Lep" - topo) 

- Eu não espero nada menos do que ser campeão. Estamos praticamente com 

a mesma line-up, só teve alteração na comissão técnica. E eu acredito que a 

sinergia que temos hoje vai ser uma vantagem em cima dos outros times. 

Melhor participação no 1° Split: 5º lugar (2015) 

Principal jogador: Thiago "Tinowns" 

Provável escalação: Pedro "Lep" (topo), Gustavo "Minerva" (caçador), Thiago 

"Tinowns" (meio), Pablo "Pbo" (atirador) e Willyam "Wos" (suporte) 

Opinião SporTV.com: Um time que certamente estará na fase final do CBLoL 

2017 1° Split. Os Blummers só foram parados no 2° Split do ano passado para 

uma equipe que não "existe" mais, a INTZ de Gabriel "Revolta" e Felipe "Yang". 

Logo, em teoria, aparece como uma das principais forças para levar o troféu. 

Por vezes, é subestimada, mas mantém uma qualidade acima da média em 

todas as rotas. 

http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/sportv-acerta-parceria-e-vai-transmitir-toda-temporada-de-league-legends.html
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/sportv-acerta-parceria-e-vai-transmitir-toda-temporada-de-league-legends.html
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/vem-com-gente-sportvcom-transmite-ao-vivo-o-depois-do-nexus.html
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/vem-com-gente-sportvcom-transmite-ao-vivo-o-depois-do-nexus.html
http://app.sportv.globo.com/games/gangorra-do-cblol-2017/
http://app.sportv.globo.com/games/gangorra-do-cblol-2017/
http://app.sportv.globo.com/games/rota-por-rota-quais-s-o-os-melhores-jogadores-do-cblol/
http://app.sportv.globo.com/games/voce-sabe-tudo-sobre-o-1-split-do-CBLoL-teste-seu-conhecimento/
http://app.sportv.globo.com/games/os-astros-do-cblol-e-seus-numeros-impressionantes/
http://app.sportv.globo.com/games/os-astros-do-cblol-e-seus-numeros-impressionantes/
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/calendario-dos-e-sports-veja-datas-das-principais-competicoes-de-2017.html
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INTZ 

 

É a grande incógnita da competição. Ninguém sabe como será o desempenho 

da INTZ jogando pela primeira vez sem Revolta, Yang e Tockers. Só a rota 

inferior permaneceu no clube, com Micao e Jockster. Eles têm a missão de 

entrosar rapidamente com os novos companheiros de time: Ayel, Turtle e Envy. 

A responsabilidade da nova formação é grande, já que os Intrépidos varreram o 

cenário brasileiro em 2016 e não sabem o que é perder para um adversário do 

país há mais de um ano. Ao todo, são 24 séries de invencibilidade. Do lado de 

fora, contam com o talento do técnico chinês Peter Dun. 

Abre aspas (Micael "Micao" - atirador) 

- Eu me vejo na situação que começou tudo. Estamos meio desacreditados 

ainda. A comunidade nos vê assim agora. No começo da INTZ (em 2016) 

também era assim, ninguém acreditava em nós e conquistamos tudo que 

conquistamos. Eu acredito muito nessa line-up. Ninguém aqui tem ego. Não sei 

se vamos conseguir fazer o tanto que fizemos na última line, mas, com certeza, 

será um time bem forte. 

Melhor participação no 1° Split: Bicampeão (2015, 2016) 

Principal jogador: Micael "Micao" 

Provável escalação: Marcelo "Ayel" (topo), Gabriel "Turtle" (caçador), Bruno 

"Envy" (meio), Micael "Micao" (atirador) e Luan "Jockster" (suporte) 

Opinião SporTV.com: Essa é a oportunidade de Micao e Jockster serem reais 

protagonistas na INTZ. Porém, diante de outros times mais fortes, a atual 

campeã brasileira deve ficar fora das semifinais. Por outro lado, a estrutura e o 

DNA vencedor da INTZ podem ser o empurrão que falta para os playoffs. Título 

é realidade muito distante. 

 

KABUM 

 

Depois de ter liberado toda a line-up no meio do ano passado, a Kabum 

disputaria o CBLoL 2017 em parceria com a Ilha da Macacada, time do Circuito 

Desafiante (espécie de segunda divisão). Uma questão legal pôs fim ao 

acordo, mas a lendária equipe assumiu todo o elenco montado enquanto o 

acordo estava em vigor. Integrante do time que disputou o Mundial de 2014, 

Danagorn está de volta para trazer experiência e liderar companheiros que já 

estão caminhando há tempos no cenário competitivo. 

Abre aspas (Vinícius "Neki" - técnico) 

- Passamos por algumas dificuldades e a KaBuM está fazendo o possível para 

oferecer o melhor suporte a fim de nos restabelecermos. Vamos lutar para 
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mostrar resultado e o apoio da torcida é essencial para que isso aconteça - diz 

o técnico Vinícius "Neki". 

Melhor participação no 1° Split: Semifinal (2016) 

Principal jogador: Daniel "Danagorn" 

Provável escalação: Lucas "Zantins" (topo), Daniel "Danagorn" (caçador), 

Guilherme "Vash" (meio), Renato "TheFoxz" (atirador) e Marcelo "Riyev" 

(suporte) 

Opinião SporTV.com: A maior questão é se os ciberatletas jogarão com a 

mesma empolgação que teriam com a IDM fazendo parte do projeto. Neste 1º 

Split, o time até pode fugir da Série de Promoção, mas terá que lutar bastante 

para deixar para trás nomes como a INTZ, por exemplo. 

 

KEYD STARS 

 

A equipe que mais fez contratações acertadas para o ano de 2017 entra como 

a franca favorita ao título do CBLoL. As chegadas de Gabriel "Revolta" e Felipe 

"Yang" colocam a Keyd Stars em um patamar único. E de responsabilidade. 

Com Esa, Takeshi e Ziriguidun, o técnico Thiago "Djoko" tem talentos em todas 

as rotas e grandes astros em algumas delas. Além disso, a dupla 

remanescente da última line-up ainda teve a oportunidade de realizar treinos na 

Coreia do Sul. A única dúvida é o entrosamento. 

Abre aspas (Thiago "Djokovic - técnico) 

- Apesar de as contratações terem sido ótimas e do time ser incrível, eu não 

acredito que a gente vá entrar como favorito. Na cabeça da gente. Vamos fazer 

jogo a jogo, semana a semana - diz o técnico Thiago "Djokovic". 

Melhor participação no 1° Split: Vice-campeão (2015, 2016) 

Principal jogador: Gabriel "Revolta" 

Provável escalação: Felipe "Yang" (topo), Gabriel "Revolta" (caçador), Murilo 

"Takeshi", André "Esa" (atirador) e Pedro "Ziriguidun" (suporte) 

Opinião SporTV.com: Não dá para tirar o amplo favoritismo da Keyd Stars. 

Revolta e Yang fizeram uma ótima temporada em 2016, com direito a 

participação no Mundial com a INTZ, e devem estar mais motivados na nova 

casa. Encaixando o jogo de equipe, a organização tem tudo para vencer a 

etapa. 

 

OPERATION KINO 

 

Se tem uma equipe que mudou completamente para o CBLoL 2017 em relação 

ao ano passado, é a Operation Kino. Com os jogadores da antiga Jayob, o time 

até que fez bonito no 1º Split de 2016, quando alcançou as semis. Porém, a 
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OPK reestruturou o elenco completamente após um 2º Split marcado pela 

penalização de pontos por inscrição irregular de jogadores. Numa nova aposta, 

que já rendeu o título da ESL Brasil Premier League, a organização trouxe 

Aoshi, ex-CNB, e contratou ciberatletas da Big Gods e outros que se 

destacaram nas filas ranqueadas. 

Abre aspas (João Pedro "Dionrray" - técnico) 

- Para esse primeiro split do CBLoL 2017, a OPK espera se consolidar como 

equipe com essa nova formação, construindo uma nova identidade em time. 

Sabemos que as expectativas do público e dos outros participantes em relação 

a nós não são altas, mas garantimos que daremos o nosso melhor e 

mostraremos o nosso valor. 

Melhor participação no 1° Split: Semifinal (2016) 

Principal jogador: Franklin "Aoshi" 

Provável escalação: Franklin "Aoshi" (topo), Filipe "Ranger" (caçador), Matheus 

"MC Dynquedo" (meio), Lucas "Luskka" (atirador) e Emerson "BocaJunior" 

(suporte) 

Opinião SporTV.com: Sem nomes de tanto destaque, a Operation Kino deve 

figurar na parte de baixo da tabela. O elenco é novo, mas já vem treinando 

junto há três meses, o que pode ajudar o time a tentar escapar do 

rebaixamento. 

 

PAIN GAMING 

Uma das equipes mais tradicionais do cenário brasileiro, a Pain Gaming chega 

mais uma vez - para variar - bem cotada para o CBLoL. A equipe se despediu 

do astro BrTT e montou uma rota inferior nova, com Matsukaze, que ganhou 

fama por geralmente morrer pouco, e Loop, um dos melhores suportes do país. 

Kami continua sendo o fenômeno do time, que ainda conta com um grupo de 

reservas de respeito, com Rakin, Taeyon e Juc. Apesar de todos estes nomes, 

um deles merece atenção para este ano: SirT. 

Abre aspas (Gabriel "MiT" - técnico) 

- Nossa preparação iniciou logo após o término do campeonato mundial de 

2016. Estabelecemos a base do grupo que foi vencedor da XLG Supe Ccup e 

julgamos importante mantê-la para o CBLoL 2017. Estamos treinando 

constamente contra outras esquipes do circuito brasileiro. Além disso, estamos 

trabalhando o conceito de equipe para que nossos jogadores entrem em jogo 

sendo uma força coletiva e não só individual. 

Melhor participação no 1° Split: Semifinal (2015) 

Principal jogador: Gabriel "Kami" 

Provável escalação: Matheus "Mylon" (topo), Thulio "SirT" (caçador), Gabriel 

"Kami" (meio), Pedro "Matsukaze" (atirador) e Caio "Loop" (suporte) 

Opinião SporTV.com: Apesar dos percalços do ano passado, nunca duvide do 

que a Pain Gaming é capaz de fazer. Treinando juntos desde agosto, já deu 
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tempo para Matsukaze e Loop se entrosarem com o resto do time. É um time 

que pode facilmente se classificar para as semifinais e até conseguir uma vaga 

na final. 

 

RED CANIDS 

No papel, a Red Canids vem com tudo para tentar invadir o hall das principais 

equipes do cenário brasileiro. Para deixar as campanhas medianas do ano 

passado para trás, a equipe contratou BrTT, o jogador mais famoso do país. 

Ele volta a fazer a dobradinha com Dioud, rota inferior que ajudou a Pain a se 

classificar para o Mundial de 2015. Não bastasse tirar Robo e Nappon da Keyd, 

a Matilha também contratou Tockers, da multicampeã INTZ. E ainda tem Yoda, 

a estrela das streams, na reserva. 

Abre aspas (Felipe "brTT" - atirador) 

- Estou muito feliz e empolgado com essa minha entrada na Red Canids. Poder 

jogar de novo com o (Hugo) "Dioud" na bot lane e ainda participar de uma line-

up fortíssima, que, com muito trabalho e dedicação, pode alcançar nosso 

objetivo, que é o topo. Estou muito ansioso para essa temporada 2017. Espero 

contar com o apoio de todos. 

Melhor participação no 1° Split: 5º lugar (2016) 

Principal jogador: Felipe "BrTT" 

Provável escalação: Leonardo "Robo" (topo), Carlos "Nappon" (caçador), 

Gabriel "Tockers" (meio), Felipe "Brtt" (atirador) e Hugo "Dioud" (suporte) 

Opinião SporTV.com: Após o período sabático forçado, BrTT está bastante 

motivado para voltar a ser um dos destaques do CBLoL. Junte essa fera com 

outros grandes talentos do cenário brasileiro e você tem uma Red Canids 

capaz de chegar ao mata-mata, onde aí será o grande teste desse time. 

 

REMO BRAVE 

 

A Remo Brave deve angariar bastante torcida do clube de futebol paraense 

com a participação inédita no CBLoL. A força dos fãs pode servir de incentivo 

para uma equipe que tem agora o desafio de bater de frente com grandes 

adversários e de tentar se manter na elite do LoL brasileiro. O time dominou o 

2º Split do Circuito Desafiante no ano passado e ampliou apenas o banco de 

reservas. O maior "reforço" foi a permanência de 4Lan, que fez as pazes com o 

clube após sair por atrasos de pagamentos. 

Abre aspas (Tiago “Thongar” Sans - CEO) 

- Apesar de termos subido ao CBLoL de forma invicta e inédita, nós temos o pé 

no chão. Vamos dar experiência aos atletas e pensar sempre a médio prazo, 

dando tempo necessário de adaptação aos jogadores e à comissão técnica. 



114 

 

Acreditamos que faremos uma primeira temporada que surpreenderá muita 

gente.  

Melhor participação no 1° Split: Nunca disputou 

Principal jogador: Alanderson "4Lan" 

Provável escalação: Vinicius "Thulz" (topo), Alanderson "4Lan" (caçador), 

Danniel "Evrot" (meio), Matheus "Sarkis" (atirador) e Victor "Cabuloso" 

(suporte) 

Opinião SporTV.com: A aposta em seguir com os jogadores que atuaram no 

Circuito Desafiante pode ser arriscada. A Remo Brave deve ficar longe da 

classificação e o pensamento deve ser mesmo o de se manter no CBLoL para 

o 2º Split. 
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ANEXO 07 

 

19/01/2017 20h00 - Atualizado em 19/01/2017 20h00 

Do DNA vencedor à reformulação: os muitos desafios da multicampeã 

INTZ 

Impecável em 2016, equipe perdeu os três principais nomes e vive drama de 

manter rotina de títulos. Micao e Jockster assumem liderança; Turtle tem 

"gelada" pela frente 

Por Chandy Teixeira. São Paulo, SP 

 

FACEBOOK 

TWITTER 

 

JOCKSTER E MICAO: A REDENÇÃO? 

Na sala de estar da gaming house da INTZ, equipe mais vitoriosa do ano de 

2016, está o pôster da line-up que lavou o cenário brasileiro e mudou a história 

do League of Legends no país. Felipe "Yang", Gabriel "Revolta" e Gabriel 

"Tockers" ainda "fazem parte" dos Intrépidos. Mas só em fotos e em fantasmas. 

Junto com a saída dos três principais jogadores, os Intrépidos convivem com o 

fardo pesado de manter-se no topo. Além do drama da organização, cada 

jogador da nova formatação vive uma espécie de desafio particular. 

Na temporada passada, a INTZ conquistou tudo que podia em competições 

brasileiras. Os dois splits do CBLoL ficaram com a equipe da região do Brás, 

em São Paulo. Os Intrépidos também faturaram o IWCQ e foram ao Mundial. 

Lá, derrotaram a superpoderosa Edward Gaming, numa vitória que chamou a 

atenção do mundo do LoL. As decepções foram a campanha restante no 

Mundial e a derrota na final do IWCI para o Besiktas, da Turquia. A 

organização fechou o ano de 2016 com o troféu no Desafio Invocadores e uma 

invencibilidade incrível de 26 séries. 

Mas esta INTZ não existe mais. Para substituir os astros que deram adeus, 

nada de grandes contratações. A diretoria da INTZ fez apostas ousadas no 

mercado. Trouxe nomes promissores, mas sem grande badalação. Um 

contraste frente ao desafio que espera os novatos. Chegaram Marcelo "Ayel" 

(topo), Gabriel "Turtle" (caçador) e Bruno "Envy" (meio). 

Desses, Gabriel "Turtle" tem o desafio considerado o mais complicado. Será 

dele a missão de fazer o time não sentir saudades do seu xará "Revolta", o 

maior nome do LoL brasileiro no ano passado. Antes de assinar com a INTZ, 

Turtle inclusive foi vítima do antecessor na final do 1° Split de 2016 quando a 

sua então equipe, Keyd, acabou derrotada pelos Intrépidos. 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fglo.bo%2F2k5R6Q1%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&text=Do%20DNA%20vencedor%20%C3%A0%20reformula%C3%A7%C3%A3o%3A%20os%20muitos%20desafios%20da%20multicampe%C3%A3%20INTZ%20%23sportv
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fglo.bo%2F2k5R6Q1%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&text=Do%20DNA%20vencedor%20%C3%A0%20reformula%C3%A7%C3%A3o%3A%20os%20muitos%20desafios%20da%20multicampe%C3%A3%20INTZ%20%23sportv
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/do-dna-vencedor-reformulacao-os-muitos-desafios-da-multicampea-intz.html#titulomateria-1
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- Substituir o Revolta é uma tarefa considerada um pouco difícil. Todo mundo 

sabe que ele foi um dos melhores do ano passado. Ter essa responsabilidade 

é algo bom para mim porque eu tenho algo a almejar. Posso pensar em ser 

igual ou melhor do que ele. É isso que almejo neste ano. Espero fazer história, 

como ele fez, quero com este time agora. [...] Ele é, sim, inspiração, mas agora 

é um rival. Tenho que focar na realidade em mim - disse Turtle. 

LEIA MAIS 

Gangorra do CBLoL: simule como ficará a classificação do 1° Split 

Eles estão lotando os bares pelo Brasil para torcer. E não é por time de futebol 

Rota por rota: quais são os melhores jogadores do CBLoL? 

Líder mundial na fila solo, Ayel quer superar história de Yang na INTZ 

 

JOCKSTER E MICAO: A REDENÇÃO? 

 

Além do desafio de também preencher a lacuna deixada pelos astros, a dupla 

de remanescentes, Luan "Jockster" e Micael "MicaO", apesar do currículo 

campeão, também está com a faca entre os dentes. Alvos exclusivos das 

críticas no ano passado, sobretudo no Mundial, o atirador e o suporte querem 

mostrar que não eram simplesmente carregados pelos companheiros. 

- Calar as críticas que recebemos ano passado. A maioria, na minha opinião, 

foi sem justificativa. Foi de graça. Mas acho isso normal em derrotas, tem 

sempre que ter o bode expiatório que o pessoal vai cair em cima. Ano passado 

foi a gente. Espero que este ano a gente consiga dar a volta por cima e mostrar 

todo nosso valor. Mostrar que o time não era só Revolta, Yang e Tockers. E 

nós tínhamos o nosso papel. E conseguíamos executar bem. Se não fosse 

assim, não teríamos conquistado o que conquistamos - confessou Jockster. 

O atirador Micao pontua que a dupla será o eixo de experiência dessa nova 

formação. Ele também confessa que deseja provar o valor do seu jogo após as 

muitas críticas que recebeu no ano passado. 

- A situação que a gente está agora é que a gente quer se provar realmente. 

Queremos ter esse gostinho. Eu acho que nós vamos ter que passar muita 

coisa neste início. Adquirimos muita experiência com os torneios internacionais. 

Vamos ser quem eles (companheiros de equipe) devem ouvir neste início. Mas 

estou gostando muito. Eles nos ouvem bastante. Daqui a pouco, eles vão estar 

ensinando para nós. 

A estreia da INTZ no Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) 

acontece no próximo sábado, às 15h (de Brasília), contra a CNB, em São 

Paulo. A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV.com. 

 

 

http://app.sportv.globo.com/games/gangorra-do-cblol-2017/
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/eles-estao-lotando-os-bares-pelo-brasil-para-torcer-e-nao-e-por-time-de-futebol.html
http://app.sportv.globo.com/games/rota-por-rota-quais-s-o-os-melhores-jogadores-do-cblol/
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/lider-mundial-na-fila-solo-ayel-quer-superar-historia-de-yang-na-intz.html
http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2017/01/lider-mundial-na-fila-solo-ayel-quer-superar-historia-de-yang-na-intz.html
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DIÁRIO DE CAMPO 

 

JANEIRO 

No primeiro mês do semestre, foi feito um primeiro levantamento 

bibliográfico, sendo este: buscas por teóricos sobre videogames, eventos 

recentes da área, dados importantes sobre o crescimento da indústria de mundial 

de games. Por meio deste, foi possível notar como o produto vem ganhando 

atenção no meio científico e, inclusive, na mídia.  

A partir destas pesquisas foi alterada a proposta de tema, que, 

anteriormente para tratar sobre a discriminação com o público feminino nos 

videogames buscava por meio da produção de um radiodocumentário dividido 

em 4 episódios apresentar que, apesar de ser o maior público que joga no Brasil 

as mulheres ainda são discriminadas neste meio.  

Prosseguindo as pesquisas e apoiada na ideia de sair do individualismo e 

trazer o jornalismo o mais próximo possível dos videogames, foi descartado o 

antigo tema e adotada a ideia de estudar sites segmentados em jornalismo de 

games que cobrem eventos da área, os sites escolhidos eram IGN Brasil e Uol 

Games, dois conhecidos sites brasileiros especializados em videogames.  

 

FEVEREIRO 

Volta do ano letivo e início das reuniões com a orientadora. Durante as 

orientações, devido ao reajuste e as reformulações, foram apontadas as tarefas 

a serem seguidas por ordem de importância: Pesquisa para análises dos sites, 

leituras, fichamentos e rascunho dos tópicos do projeto (novas hipóteses, 

justificativas, objetivos e problema) para facilitar o entendimento e auxílio da 

professora e da orientanda sobre o tema. 

Na metade do mês, troquei os sites a serem investigados após notar que 

canais esportivos (SporTV, ESPN e Esporte Interativo) passaram a transmitir 

jogos na televisão (torneios nacionais e internacionais). Saí às pesquisas. 

Encontrei teóricos brasileiros que fizeram as primeiras abordagens a respeito 
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dos esportes eletrônicos entrarem na grande mídia, porém não foi encontrado 

quem tratasse do mesmo assunto observando canais esportivos brasileiros. 

Desde tal leitura, foi concebida uma proposta nova, a análise dentro deste 

contexto utilizando dois dos três portais esportivos, SporTV e ESPN, e o descarte 

dos dois sites segmentados, IGN Brasil e Uol Games.  

Na leitura busquei conhecer as ideias e métodos analíticos usados pelos 

pesquisadores para que servisse de base na construção de um projeto novo e 

atual. Firmada no novo tema, avancei nas pesquisas sobre o tema, leitura de 

teóricos sobre videogames, levantamento de dados para as justificativas: 

pesquisas dos últimos 2 anos de consultorias especializadas em games, 

estatísticas do público que assiste eSports pessoalmente em eventos e por 

plataformas de streaming, torneios e premiações ao redor do mundo, etc. Sendo 

então fevereiro dedicado a assentar o tema. 

 

MARÇO 

Ajustes do trabalho aos novos sites escolhidos. O novo problema do 

projeto que, estava raso se tratasse apenas em observar sites esportivos em 

torneios de videogames, foi modificado em especular um tipo específico de 

torneio, de jogo, de público. Foi então que o jogo mais popular atualmente foi 

selecionado para o estudo: o jogo League of Legends. Nesta escolha, uma 

semana inteira foi focada em trabalhar acerca de dados da desenvolvedora do 

jogo e de números do público brasileiro aficionado em ver e jogar este produto.  

Em reunião, o objetivo principal foi modificado afim de acompanhar as 

últimas escolhas: os sites esportivos, o jogo específico e o jornalismo online 

sobretudo. O mesmo foi aplicado aos objetivos específicos. 

 

 

ABRIL 

Desenvolvimento e finalização das justificativas baseada nos dados 

pesquisados do mês anterior. As hipóteses foram feitas junto com as 

justificativas. Durante março, houve reforço quanto as datas das reuniões e 
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entrega dos materiais, tanto por desatento de minha parte acerca dos feriados e 

adesões a greve como por protocolo da orientadora a aluna. Continuação das 

leituras para construção da metodologia a partir de análises já publicadas. 

Preparação da metodologia sustentada em métodos usados por outros 

jornalistas que analisaram websites de notícias. Entre os pesquisados, segui o 

processo da pesquisadora Pricila Lameira dos Santos, que, em 2010 analisou 

dois sites especializados em videogames. Sendo então minha metodologia, sete 

anos depois, baseada na dela, porém trazendo dados atuais e outra perspectiva: 

a dos websites de veículos esportivos.  

Todos os materiais foram enviados semanalmente (nas quintas-feiras de 

noite) por e-mail para a professora para que pudessem ser vistos antes da 

reunião de manhã no dia anterior. 

 

MAIO 

Fundamentação teórica, primeiro capítulo, projeção de sumário, anexos e 

referências bibliográficas fechados. Finalização do projeto e do primeiro capítulo, 

nas últimas reuniões com a orientadora todo o material passou por revisão. 

Últimas correções. Impressão na gráfica das cópias para Banca. Entrega do 

projeto na secretaria e preparação para a apresentação. As pesquisas e leituras 

foram mantidas mesmo após o fechamento da primeira fase para reforçar o 

embasamento da dissertação da segunda fase. 

 

JUNHO 

O mês foi dedicado ao ensaio da apresentação para a pré-banca e 

reflexão sobre as recomendações dos professores. Após a aprovação, foi dado 

início aos ajustes no conceito principal do projeto, pesquisas sobre a editoria de 

games foram reforçadas e dois levantamentos foram feitos. O primeiro, um 

estudo preciso sobre a origem e desenvolvimento das duas emissoras, SporTV 

e ESPN, o que foi fundamental para o trabalho que antes focava apenas nos 

games e agora buscava conhecer qual momento estas empresas adotaram suas 

versões digitais, para posteriormente analisar o conceito do webjornalismo 
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nestes. O segundo, uma revisão e resumo sobre a história dos videogames e 

dos esportes eletrônicos.  

 

JULHO 

Com a ideia de mudar os períodos das análises, foi feito um 

monitoramento das notícias postadas por ambos os sites nas primeiras 30 

semanas de 2017. Para facilitar a organização e visualização daquilo que foi 

pesquisado, toda a coleta foi disposta em tabelas e por meio dela foi decidido 

quais semanas seriam escolhidas para as análises. Na primeira semana de julho, 

foi feita a leitura de uma autora sugerida pelos professores na pré-banca: Sylvia 

Constant Vergara. A leitura colaborou para melhorar e corrigir erros apontados 

na estrutura metodológica do projeto apresentado.  

Durante as férias o tema central do trabalho foi reformulado para focar a 

editoria e não os games. Para isso, então, o sumário foi refeito e capítulos 

dedicados a falar sobre o jogo LoL foram cancelados. 

 

AGOSTO 

Em agosto se deu início às produções dos capítulos propostos, o mês foi 

dedicado a todos os capítulos sobre videogames. Portanto, foi produzido um 

resumo da história dos videogames e do surgimento das primeiras competições 

que deram origem ao esporte eletrônico. No fim do mês, outro capítulo foi 

produzido, sobre o game League of Legends e, a partir disso, encerrou-se toda 

a produção específica sobre este assunto para abrir espaço ao jornalismo. 

 

SETEMBRO 

Depois de discorrer sobre os jogos, o mês seguinte ficou para produzir 

sobre sua editoria, o jornalismo de games. Em seguida, ocupei-me por escrever 

tudo o que consiste sobre o webjornalismo: o que são os portais de Internet, 

como são os portais dos respectivos objetos da análise, UOL da ESPN e 

Globo.com da E-SporTV. Nesta apresentação uma pré-análise de conceitos do 
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jornalismo online já estava sendo realizada já que para explicar o conceito dos 

portais foi preciso esmiuçá-lo.  

Antes disto, um capítulo sobre o histórico das duas emissoras foi 

produzido. Sendo assim, os meses seguintes ficaram para as análises e 

conclusões. 

 

OUTUBRO 

Devido a meus pais adoecerem ao mesmo tempo, as produções foram 

paralisadas para dar atenção e cuidados a eles. Outro motivo que ocasionou 

uma pausa na produção foi meu estado mental que, devido ao ocorrido, não 

pude escrever praticamente nada. Entretanto, as orientações me ajudaram a 

manter um ritmo no rendimento da monografia. Apesar destas ocasiões, 

consegui escrever todas as análises sobre os portais e os agradecimentos.  

 

NOVEMBRO 

Apesar do atraso no mês seguinte, o início de novembro ficou apenas 

para o fechamento das conclusões e revisões antes de levar o trabalho para a 

gráfica. Outras partes como os agradecimentos, resumos, sumário, listas de 

anexos e figuras também foram deixadas para o último mês de produção.  

Com o fechamento do trabalho, foi realizada uma última reunião com a 

orientadora para a leitura do arquivo que, logo depois, foi levado à gráfica e 

entregue à secretaria no dia. 

 

DEZEMBRO 

Desenvolvimento das apresentações e defesa final da monografia. 

 

  

 


